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REGIONALNA GEOGRAFIJA CIPRA S POSEBNIM POUDARKOM NA GRŠKO
TURŠKIH MEDETNIČNIH ODNOSIH
IZVLEČEK:
Ciper je otok v Vzhodnem Sredozemlju. Na Cipru živita dva naroda, Ciprski Grki in
Ciprski Turki. Politično je od leta 1974 razdeljen na dva dela: mednarodno priznano
Republiko Ciper na jugu in de facto državo Turška republika severni Ciper (TRSC), ki
jo okupira vojska Republike Turčije. Med obema deloma je varnostna cona Združenih
narodov, ki jo nadzorujejo mednarodne sile Združenih narodov UNFICYP,
ustanovljene leta 1964. Republika Ciper je od 1.maja 2004 članica Evropske unije.
TRSC ni članica EU. Od začetka spora leta 1963 so se zvrstila številna pogajanja med
sprtima stranema, ki niso pripeljala do rešitve ciprskega vprašanja. Razdelitev otoka je
posledica zgodovinskega in prebivalstvenega razvoja Cipra ter celotne regije.

KLJUČNE BESEDE: Ciper, Republika Ciper, Turška republika severni Ciper,
UNFICYP, regionalna geografija, , politična geografija, medetnični odnosi, Ciprsko
vprašanje

REGIONAL GEOGRAPHY OF CYPRUS WITH SPECIAL ON GRECO TURKISH
RELATIONS
ABSTRACT:
Cyprus is an island in Eastern Mediteranean. Cyprusis a home for two nations, Greek
Cypriots and Turkish Cypriots. Since 1974 it is politicaly divided into two parts:
internationaly recognized Republik of Cyprus in the south and a defacto state Turkish
republik of northern Cyprus (TRNC), that is under ocupation by the armed forces of
Republik of Turkey. Both parts are divided by United nations security zone under
supervision of United nations forces, UNFICYP, established in 1964. Republic of
Cyprus joined the European Union at the begining of may 2004. TRNC is not a EU
member state. Since the begining of the conflict in 1963 there has been many
negotiations between both sides, that have not led to any solution of Cyprus question.
The division of the island is a result of historical and demographical development of
Cyprus and neighbouring region.
KEY WORDS: Cyprus, Republic of Cyprus, Turkish republik of northern Cyprus,
UNFICYP, regional geography, , political geography, intercommunal relations, Cyprus
question
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1.UVOD
1.1.NAMEN, CILJI IN METODE DIPLOMSKE NALOGE
Namen diplomskega dela je s pomočjo analize statističnih podatkov, literature in ostalih
pisnih virov izdelati regionalno analizo Cipra, pri kateri sem se še posebej posvetil
odnosom med Grki in Turki, ki določajo naravo družbeno geografskih procesov na
otoku.
Pri delu sem se osredotočil na dostopno literaturo in vire. Kakovostne literature o Cipru
ni veliko. Zato sem se pri delu največ opiral na spletne strani različnih organizacij. Ker
je Ciprsko vprašanje eden izmed aktualnih mednarodnih politični sporov, je potrebno
biti pri izbiri virov previden. Podatke sem iskal predvsem na uradnih straneh
mednarodnih organizacij, pa tudi uradnih straneh vseh sprtih strani. Teoretične osnove
sem povzel po politično-geografski literaturi.
Ciper je tretji največji otok v Sredozemlju. Otok je politično razdeljen na dve državi:
mednarodno priznano Republiko Ciper na jugu in de facto državo Turška republika
severni Ciper, ki jo priznava zgolj Turčija, na severu otoka.
Izvor imena Ciper je negotov. Ena izmed razlag je, da izhaja iz grške besede
"kypa'rissos", kar pomeni cipreso, vendar je bolj verjetno, da ime izhaja iz neindoevropskega jezika. Najverjetneje iz sumerske besede "kabar", baker. Na otoku so v
antiki bila velika najdišča te kovine, pomembna tudi za Rimljane. Tako je latinski izraz
za baker povezan s Ciprom in sicer "aes Cyprium", ciprska kovina, kasneje skrajšano v
"cuprum". Iz latinščine je beseda prešla v nekaj evropskih jezikov kot copper v
angleščini, Kupfer v nemščini in cobre v španščini. Nahajališča bakra so nastala pod
morjem, ko se je z minerali bogata voda dvigovala skozi cono, kjer sta se tektonski
plošči razmikali (Country studies, 2005; Wikipedia B, 2005).
Politična razdelitev otoka je posledica zgodovinskega razvoja Cipra in celotnega
vzhodnega Sredozemlja. Današnji status Cipra se je zaradi gospodarskega razvoja na
jugu in gospodarske stagnacije na severu spremenil. Spremenile so se tudi geopolitične
razmere, ki so pripeljale do nastanka krize. Kljub vsem pozitivnim spremembam v
bližnji prihodnosti ne moremo pričakovati rešitve ciprskega vprašanja.
Ciper je bil do leta 1960 v rokah Velike Britanije, ki je na otoku do danes obdržala dve
pomorski bazi. Razdelitev otoka se je začela leta 1974. Po poskusu državnega udara, ki
so ga proti voditelju države, nadškofu Makariosu izvedli grški vojaki, je otok napadla
vojska Republike Turčije, da bi zavarovala Ciprske Turke in preprečila priključitev
otoka Grčiji. Turki so zasedli približno 40 odstotkov otoka na severnem delu. Leta 1983
so Turki ustanovili Turško republiko severni Ciper. Kljub sodelovanju oblasti obeh
sprtih strani z OZN še ni videti konca spora. Prišlo je celo do zanimivega precedensa, v
EU je bil sprejet le grški južni del otoka, severni turški pa ne. Otok je razdeljen tudi
gospodarsko. Čeprav je po delitvi na severu ostala večino industrijskih in turističnih
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zmogljivosti ter glavno pristanišče, si je jug gospodarsko opomogel v nekaj letih. V 90ih letih je Ciper postal pomemben davčni paradiž. Gospodarstvo v severnem delu pa je
zaradi mednarodne zapore kljub boljši infrastrukturni opremljenosti nazadovalo.
Ciper ima izredno zanimiv strateški položaj. Regionalno otok lahko uvrstimo med
azijske države, zaradi spon z Grčijo pa je tudi izrazito evropski.
Ciper ostaja simbol za dolgotrajen konflikt med Grčijo in Turčijo. Kljub majhnosti in
majhnemu številu prebivalstva je zato njegova geopolitična teža veliko večja.
Ciper je v slovenski geografiji malo poznan. Zanimiv je s fizičnogeografskega stališča,
še bolj pa s stališča družbene geografije. V luči priključitve otoka EU ostaja razdelitev
Cipra na dva dela občutljiva politična tema.
Cilj diplomskega dela je regionalna analiza Cipra s posebnim poudarkom na politični
razdelitvi otoka, razlogih zanjo in njenih posledicah za prebivalstveni, gospodarski in
politični razvoj otoka. Iskanje rešitev za nastalo situacijo ni cilj diplomske naloge.

1.2.POJMI
Ciprsko vprašanje: Spor med Ciprskimi Grki in Ciprskimi Turki, ki traja že dobra štiri
desetletja, in ki je močno spremenil naselitveno in politično podobo Cipra. Gre za
enega izmed najdlje trajajočih sporov.
De facto: latinski izraz, ki pomeni dejansko oz. v praksi. Običajno ga uporabljamo kot
nasprotje od "de jure" (po zakonu), ko govorimo o zakonih ali vladanju (Wikipedia H,
2005).
Enosis: "[gr."združitev"], osvobodilno gibanje gr. večine na Cipru proti britanskemu
kolonializmu in za združitev z Grčijo; E. je vodila od 19.st. ortodoksna cerkev; 1931
vstaja, od 1960 Ciper neodvisen, vendar E. še vedno zahteva združitev z Grčijo."
(Leksikon Cankarjeve založbe, 1994, str.248).
EOKA: "kratica za gr. Etniki Organosi Kipriaku Agona, Nacionalna organizacija
ciprskega boja, 1955 ustanovljeno odporniško gibanje proti britanskemu kolonializmu".
(Leksikon Cankarjeve založbe, 1994, str.249).
Kontingent: Po SSKJ je kontingent: "skupina ljudi, navadno v določenem, omejenem
številu: poslati nov kontingent vojakov / kontingent izseljencev je bil dosežen". (SSKJ,
1994, str.428).
TRSC – Turška republika Severni Ciper.
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UNFICYP – United Nations peacekeeping force in Cyprus (Mirovne sile Združenih
narodov na Cipru).
Zelena linija – zelena linija ali zelena črta je pogost izraz za demarkacijsko črto, ki deli
glavno mesto Nikozija na južni grški in severni turški del. Na nekaterih kartah se
imenuje tudi Atilova črta (po invaziji Turške vojske 1974, ki je potekala pod imenom
Operacija Atila (Wikipedia A, 2005).
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2.SPLOŠNA PREDSTAVITEV CIPRA
V naravnogeografski razčlenitvi je Ciper obravnavan kot celota. Politično je otok sicer
razdeljen na dva dela, naravne značilnosti pa so skupne za oba dela.
2.1.LEGA IN POLOŽAJ
Otok Ciper meri 9257 km2 in je za Sicilijo ter Sardinijo tretji največji otok v
Sredozemskem morju. Geografsko leži v vzhodnem Sredozemlju in ga prištevamo k
Mali Aziji. Od turške južne obale je oddaljen 70 do 80 km, od Sirije okoli 100 km.
Otok je 225 km dolg in 90 km širok (Natek, 1999, str. 228; Hermes, 1997,).
Geografske koordinate Cipra so 35 S g.š. in 32 V g.d.. Obalna črta Cipra meri 648 km
(CIA, The world factbook, 2005). Na severovzhodu se vleče dolg in ozek polotok
Karpas.
Karta 1: Lega Cipra v Vzhodnem Sredozemlju

VIR: Arcwiev
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2.2.POVRŠJE
Ciper lahko grobo razdelimo na tri naravnogeografske enote. Na severu se dviguje
Kirenijsko hribovje, na jugu gorovje Troodos. Gorovji omejujeta osrednjo planoto
Mesaorio. Izraz "mesaoria" v grščini pomeni med gorami. Planota obsega okoli 1.000
km2 in se dvigne do višine 325m. Gorovje Troodos predstavlja približno polovico
otoka in pokriva njegov južni ter zahodni del. Najvišje se dvigne z vrhom Olimbos, do
1951m nadmorske višine. Kirenijsko hribovje se dviga nad severno obalo in je precej
manjše in za polovico nižje. Dolgo je približno 160km, najvišje pa se dvigne v 1024m
visokem vrhu Kyparissouvouno. Zahodni del gorovja se imenuje tudi Pentadactylos oz.
Besparmak v turšini, kar pomeni pet prstov. Obe gorski verigi sta vzporedni z verigo
gorovja Taurus v južni Turčiji. Otok obkrožajo različno velike obalne ravnice. Gorovje
Troodos je zgrajeno iz magmatskih kamnin in je močno tektonsko razdrobljeno, tako da
so posamezne verige različno orientirane. Med njimi so doline, omejene s strmimi
stenami. Na jugozahodu se gore postopoma znižajo do obalne ravnice. Kirenijsko
hribovje je iz apnenca in marmorja in se strmo dviguje nad planotami. Proti vzhodu se
niža in tvori gričevje na polotoku Karpas (Country studies, 2005; Wikipedia G, 2005).
Ciper je nastal pred približno 200 milijoni let na stiku med evrazijsko in afriško
tektonsko ploščo, ki sta drseli ena proti drugi. Afriška plošča se je s hitrostjo okrog 2
cm na leto premikala proti severovzhodu, evrazijska pa s hitrostjo okrog 0,3 cm na leto
proti vzhodu. Gorovje Troodos je nastalo kot oceanski hrbet v globini med 2 in 4 km v
zgornji kredi. Pred 100 milijoni let se je dvignilo nad morje in nato zopet potonilo
skupaj z nanosi peska. Dokončno se je Ciper oblikoval pred dvema milijonoma let, ko
je bil sestavljen iz verige manjših otokov. Gorovji na severu in jugu sta bili ločeni s
plitvim morjem. Ko se je površje dvigovalo, morsko dno pa je zasipal material iz obeh
gorovij, je med njima nastala planota Mesaoria, ki je danes zapolnjena s terciarnimi in
kvartarnimi naplavinami. (Cyprusive, 2005) Ob dvigovanju površja v kvartarju so se
oblikovali aluvialni nanosi in podvodne terase. Slednje so v obalnih predelih južnega
Cipra na višinah 350-360m, 100-110m, 50-60m, 8-11m in 2-3m nad današnjo gladino
morja. Aluvialni nanosi so zgrajeni predvsem iz konglomeratov in tvorijo obsežne
razkosane penepleinizirane terase (Poole, Robertson, 2005).
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2.3.PODNEBJE
Podnebje je sredozemsko z vročimi, suhimi poletji in milimi zimami. Večina padavin
pade med novembrom in marcem. Na razporeditev padavin in temperature bolj vpliva
nadmorska višina kot oddaljenost od morja. Najvišje gore so hladnejše in bolj
namočene kot preostanek otoka in dobijo 1000 milimetrov padavin na leto, medtem ko
Mesaoria dobi le 300 do 400 milimetrov padavin. Količina padavin na ravnicah ob
severni obali je približno 400 do 450 milimetrov. Značilna je velika razlika v količini
padavin med posameznimi leti, zato so suše pogoste in včasih zelo hude. Srednja letna
temperatura za otok kot celoto je 20°C. Najvišje poletne temperature so na planoti
Mesaoria (Country studies, 2005). Povprečno Trajanje sončnega obsevanja sega od 6 ur
pozimi do 12 ur poleti (BBC world weather, 2005).
Podnebje na osrednji planoti lahko ponazorimo s klimogramom za Nikozijo. Srednja
letna temperatura v Nikoziji je 19°C. Letna količina padavin je 345 mm.

GRAF 1: Klimogram za Nikozijo
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V Kireniji na severni obali otoka je srednja letna temperatura 20°C, povprečna letna
količina padavin pa 534 mm.
GRAF 2: Klimogram za Kirenijo
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2.4.VODE
Vodni tokovi na otoku so kratki in poleti presahnejo. Pozimi iz gorovja Troodos reke
tečejo v vse smeri. Najdaljša reka je Pedios, ki teče v zaliv Famagusta in ima tok dolg
100 km. Zgrajen je razvejan sistem jezov in vodnih prekopov, ki vodo pripeljejo do
kmetijskih površin. Odtekanje vode na Cipru je zaradi deforestacije v preteklosti močno
spremenjeno (Natek, 1999, str.228; Country studies, 2005).
2.5.PRSTI IN RASTJE TER ŽIVALSTVO
Prsti na Cipru lahko razdelimo v dve glavni skupini. V dolinskih predelih so globoke
prsti, v vzpetem svetu pa plitve. Najrodovitnejše prsti so na mlajših naplavinah planote
Mesaoria. Veliko gorskih območij ogroža erozija prsti zaradi močnejših padavin,
izsekavanja gozdov in kmetijstva. Problem povzroča tudi zasoljevanje zaradi
namakanja z brakično vodo. (Hadjiparaskevas, 2005)
Ekoregija sredozemskih gozdov obsega celoten otok. Le 18% otoka še pokriva prvotno
rastje (31% nad 1000m). Suhe nizke planote je nekoč pokrivalo pol puščavsko rastje z
divjimi olivami. Najnižji pas vzpetega sveta obsegajo vednozeleni hrastovi gozdovi,
makija, brinovje in ciprese. Sledi širok pas mezofilnih borovih gozdov in endemičnih
gozdov ciprskega hrasta. Najvišje predele poraščajo gozdovi gorskih borov in brinovja.
Na Cipru raste 128 endemičnih vrst rastlin, oziroma 7% od vseh 1750 vrst, ki jih
uspeva na otoku. Največ endemičnih vrst najdemo v Gorovju Troodos. Mednje spadajo
ciprska cipresa, ciprski hrast, ciklama, tulipan,… (Regato p. WWF, 2001).
Na Cipru je veliko živalskih vrst, čeprav endemičnih ni veliko. Med njimi najdemo
Ciprskega muflona in 10 vrst ptic. Ciper je pomembna postojanka na selitvenih poteh
ptic iz Evrope v Afriko. Na otoku stalno gnezdi 46 vrst domačih in 27 vrst ptic selivk
(Regato p. WWF, 2001).
Naravno rastje na Cipru je močno spremenjeno. V antični dobi je bil otok pomembno
ladjedelniško središče in izvoznik lesa. Preveč intenzivna paša in požiganje sta
spremenila velika območja zrelih gozdov v grmičevje. Izdelava teras za potrebe
kmetijstva je uničila večino hrastovih gozdov, ki poraščajo le majhne zaplate med
obdelanimi terasami. Endemični gozdovi cedre rastejo le še na nekaj sto hektarih.
Gozdove črnega bora intenzivno izsekavajo za potrebe lesne industrije (Regato p.
WWF, 2001).
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3.POLITIČNOGEOGRAFSKI RAZVOJ IN POLOŽAJ
Ciper geografsko spada k Aziji, zgodovinsko gledano pa je vedno bil del Evrope.
Zaradi pomembne strateške lege in velikih naravnih bogastev (baker, les) je bil vedno
pomemben plen različnih velikih sil, ki so na otoku pustile sledi v obliki bogate
kulturne in zgodovinske dediščine.
3.1.POLITIČNOGEOGRAFSKI POLOŽAJ CIPRA
Otok Ciper je razdeljen na dve samostojni enoti. Turška republika Severni Ciper je de
facto država, ki so jo na severu Cipra razglasili 15.novembra 1983. Predhodnica Turška
federativna država severni Ciper je obstajala med leti 1975 in 1983. Do danes je TRSC
priznala le Turčija, medtem ko Združeni narodi in vse ostale države priznavajo
suverenost Republike Ciper na celotnem otoku. Turška federativna država Severni
Ciper je bila ustanovljena po invaziji Turške vojske na Ciper leta 1974, ki je sledila
vojaškemu udaru v Grčiji in Republiki Ciper. Turčija ima na severu otoka po ocenah še
vedno 30.000 vojakov. TRSC obsega 3.355 km2 ozemlja na severu Cipra. Glavno
mesto je Nikozija. Republika Ciper je mednarodno priznana oblast na celotnem otoku,
vendar svojo politično oblast izvaja le na južnem delu. Nekdanja Britanska kronska
kolonija je neodvisnost dosegla 16. avgusta 1960. Obsega 9.250 km2, vendar ima oblast
le na 5.895 km2 južnega dela otoka. Glavno mesto je Nikozija. Republike Ciper ne
priznava Turčija, ki kot edino oblast na otoku priznava TRSC (Wikipedia E, 2005;
Wikipedia F, 2005).
Karta 2: Okrožja na Cipru

(Wikipedia F, 2005)
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Turčija je in bo v dogledni prihodnosti tudi ostala dominantna sila vzhodnega
Sredozemlja. Leta 1974 so turške čete enostransko zasedle severno tretjino Cipra in še
vedno niso zapustile otoka. Po ocenah bi v primeru izbruha vojne turške čete južni del
otoka zasedle v približno treh dneh. Tudi ob demilitarizaciji Cipra bi bila grožnja turške
invazije še vedno velika (Lindley,D. 1997).
1.maja 2004 se je političnogeografski položaj Cipra z vstopom v Evropsko unijo
spremenil. Uradno je v Unijo vstopil celoten otok, vendar pravni red Evropske unije
velja le v Republiki Ciper. Tako sta prvič od razdelitve oba dela ločena tudi pravno
formalno.
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3.2.ZGODOVINSKI RAZVOJ CIPRA DO NEODVISNOSTI
3.2.1.RAZVOJ CIPRA OD POSELITVE DO RAZPADA RIMSKEGA CESARSTVA
Prvi prebivalci Cipra so bila neolitska plemena, ki so okoli leta 7.000 p.n.št. prišla z
območja med Anatolijo in Mezopotamijo. Ob obali so postavili majhne vasi.
Arheološke najdbe (našli so le malo orožja) pričajo o mirnem življenju ribičev,
kmetovalcev in živinorejcev. Dokazov o bolj zgodnji poselitvi otoka ni, čeprav
predvidevajo, da so tod ljudje živeli že prej. Dokaze o paleolitskem človeku so namreč
našli v jamah v okolici Antalye na obali Male Azije približno 70 kilometrov stran
(Cyprusive, 2005).
Med bronasto dobo, okoli leta 2500 p.n.št. je bil Ciper pod velikim vplivom ljudstev iz
Anatolije. Priseljenci so ponovno uvedli govedorejo, s seboj pa so pripeljali tudi plug.
Verjetno so že oni začeli izkoriščati bogate zaloge bakrene rude, kar je do pozne
bronaste dobe (1600 p.n.št.) pritegnilo pozornost sosednjih dežel. Zaradi svoje lege je
Ciper bil pomembna trgovska in kulturna vez med vzhodom in zahodom. Pod imenom
Alasia je bil Ciper del Egipta pod Tutmesom III, vendar je ostal odprt za priseljence iz
Grčije. Dokler leta 58 p.n.št. Ciper ni postal rimska provinca, so si gospodstvo nad njim
lastili različni gospodarji, od Feničanov, Asircev, Egipčanov do Grkov. Leta 332 p.n.št.
ga je osvojil Aleksander Veliki, po njegovi smrti pa je postal del Ptolemejske dinastije.
Že zgodaj (leta 45) so Pavel, Barnabas in Marko na otok zanesli krščanstvo. Leta 395
Ciper postane del Bizantinskega cesartva (Cyprusive, 2005; Wikipedia C, 2005).

3.2.2. MED BIZANTINSKIM IN OTOMANSKIM IMPERIJEM
Po letu 395 je Ciper dobil svojo avtokefalno cerkev. Celoten srednji vek je
zaznamovalo rivalstvo med pravoslavno in katoliško cerkvijo. Ko so leta 688 otok
zasedli Arabci je cesar Justinijan II dosegel zanimiv sporazum. Ciper je postal
kondominij, ki so mu skoraj 300 let skupno vladali Arabci in Bizantinci, kljub
nenehnim medsebojnim bojem na celini. Leta 965 so otok ponovno zasedli Bizantinci.
1185 je Bizantinski guverner Cipra, Isaac Commenus izvedel neuspešen državni udar, a
mu je uspelo obdržati položaj na otoku, dokler ga 1192 ni odstavil Rihard Levjesrčni, ki
je bil na poti na tretjo križarsko vojno. Po uporih zaradi zviševanja davkov je otok
prodal Vitezom Templjarjem, ki ga niso uspeli obdržati dolgo zaradi novih uporov.
Posledično so otok 1192 prodali Guyu de Lusinganu. Tako je postal postojanka
Frankov. Z bogastvom, ki ga je pridobil s prevažanjem sirskega blaga skozi svoja
pristanišča, je Ciper lahko napadel sovražna ozemlja. Pod Petrom I so zasedli
Aleksandrijo, prav tako tudi Adalio in Korykos na obali Male Azije. Epidemije kuge,
invazija Genove 1373 in uničujoči napadi Mamelukov so počasi izpodjedali ciprsko
moč. 1489 so otok zasedle Benetke. Vodili so ga trije uradniki in da ne bi postali
premočni, so jih menjali vsaki dve leti. To je bil popolnoma običajen način vladanja
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beneških dožev. Zato je bila njihova administracija pogoltna in nezadostna. Kljub
visokim davkom je vedno primanjkovalo denarja za vodenje otoka. Grški prebivalci
Cipra so tako živeli kot beneški sužnji. Zato so leta 1573 z veseljem sprejeli turško
nadvlado (Cyprusive, 2005; Wikipedia C, 2005).

3.2.3. CIPER POD TURKI
V obdobju od 1571 do 1878 je bil Ciper del Otomanskega imperija. Kljub široki
koaliciji pod vodstvom Papeške države Benečanom ni uspelo ponovno osvojiti otoka.
Dokončno so ga zapustili leta 1573. Prevzem oblasti s strani Turkov je pozdravilo
lokalno prebivalstvo, ki je sodelovalo z napadalci v pričakovanju pozitivnih sprememb.
Osovraženo Katoliško cerkev so izkoreninili (veliko cerkva so spremenili v mošeje),
prevlado pa je ponovno dobila Pravoslavna cerkev. Turki so ukinili fevdalni red in
prejšnji tlačani so lahko postali lastniki in dediči zemlje. V tem času se je močno
spremenila tudi demografska podoba otoka. Okoli 200.000 grškim prebivalcem se je
pridružilo 30.000 turških naseljencev. Otomanski imperij je podeljeval "timarje",
pravico do zemlje svojim vojakom, če so oni in njihove družine na zemlji ostali za
stalno. Sistem vladanja je bil tudi v Otomanskem imperiju podvržen zlorabam. Pravico
do pobiranja davkov od prvotnih grških prebivalcev in turških naseljencev so si od
sultana kupili age. Zato so strmeli k čim večjemu dobičku. Ciprčani so tako le
zamenjali eno obliko izkoriščanja za drugo. K njihovim težavam so pripomogle še
naravne nesreče in do leta 1641 sta lakota in kuga na otoku pustili le še 25.000
prebivalcev. Sultan je situacijo izboljšal z znižanjem davkov. Kar pa je še
pomembnejše, je neuradno priznal pravoslavnega nadškofa kot zastopnika Grkov. Leta
1754 so škofi dobili tudi pravico do pobiranja davkov in njihova moč ter premoženje
sta močno narasla. Grški in turški kmetje so se v tem obdobju zaman upirali svojim
gospodarjem (Cyprusive, 2005; Wikipedia C, 2005).
Leta 1821 so Turki ugotovili, da so nadškof, kot tudi ostala duhovščina in vodilni
kristjani povezani s podtalno organizacijo Filika Eteria, grškim nacionalističnim
gibanjem, ki se je borilo za neodvisnost Grčije. Odziv turškega guvernerja je bil hiter in
krvav. Pokolu vpletenih so sledile čistke med otoškim kristjani. Mnogo jih je zbežalo
ali pa so zatočišče poiskali pri predstavništvih evropskih držav v Larnaki (Cyprusive,
2005; Wikipedia C, 2005).
Medtem je ogromni Otomanski imperij počasi začel razpadati. 1832 je neodvisnost
dosegla Grčija. Za svoj kos nekdanje velesile pa so se počasi začele zanimati evropske
imperialne sile. Vojna z Rusijo, ki je občasno trajala vse od leta 1769, ko so si Rusi
zagotovili prost prehod skozi Bospor je slabila Otomanski imperij in leta 1877 so Rusi
napadli nekaj delov Anatolije. Ker so Angleži leta 1869 odprli Sueški prekop, se je
pojavila nevarnost, da ga ruske ozemeljske ambicije lahko ogrozijo. V pogajanjih med
Združenim kraljestvom in Otomanskim imperijem so leta 1878 nadzor nad Ciprom
prevzeli Angleži, ki so se zavezali, da bodo Turčiji pomagali v vojnah z Rusijo. Ta
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sporazum so kasneje poimenovali Ciprska konvencija (Cyprusive, 2005; Wikipedia D,
2005).
3.2.4. CIPER POD BRITANSKO OBLASTJO
3.2.4.1. RAZPAD OTOMANSKEGA IMPERIJA IN NEODVISNOST GRČIJE
Vse odkar je Grčija leta 1832 dosegla svojo neodvisnost, so bili odnosi med Grki in
Turki napeti. Poznavanje odnosov med Turčijo in Grčijo je tako pomembno tudi za
razumevanje kasnejših dogodkov na Cipru. Ob pridobitvi neodvisnosti je Grčija
obsegala le ozemlje južno od črte Alta-Volos ter Evbejo in Kiklade. Vsi ostali deli
današnje Grčije so ostali turški, poleg tega je na obalah Male Azije živelo več kot
milijon Grkov. Grški politiki so bili odločeni, da bodo dobili vsa ta ozemlja s
Konstantinoplom kot prestolnico. To se je imenovalo Velika ideja (Megali idea).
Otomanskii imperij je načrtu nasprotovali in posledično so bili odnosi med obema
državama napeti. Kongres v Berlinu je Grčiji leta 1881 dodelil velik del Tesalije in
Epir. Leta 1897 je upor na Kreti pripeljal do prve grško-turške vojne, ki se je končala s
sramotnim porazom Grčije. Vojna je sprožila tudi nacionalizem pri Turkih in položaj
Grkov v Otomanskem imperiju se je poslabšal. Nacionalistično Mladoturško gibanje s
Kemalom Mustafo (kasneje imenovanim Atatürk – Oče Turkov) na čelu, si je za svoj
cilj izbralo oblikovanje močne, centralizirane in sekularizirane države. Razvoj
dogodkov je pripeljal do balkanskih vojn (1912-13), v katerih je Grčija ob pomoči
Srbije in Bolgarije zasedla Kreto, otoke, preostalo Tesalijo, Epir in obalo Makedonije
(Wikipedia D, 2005).
Ob začetku prve svetovne vojne je Velika Britanija anektirala Ciper. Kmalu za tem so
ga ponudili Grčiji, če ta stopi v vojno na strani Antante. Grki ponudbe niso sprejeli in
leta 1925 je Ciper postal Britanska kronska kolonija (Wikipedia C, 2005).
Ob razpadu Otomanskega imperija je po Pogodbi v Sevresu Grčija dobila Trakijo in
velik del zahodne Anatolije okoli Smirne (današnji Izmir). Maja 1919 so ta ozemlja
zasedli. Kmalu zatem je v Samsunu s svojimi četami pristal Atatürk in začela se je
vojna za Malo Azijo. Mladoturško gibanje je zavračalo vse pogodbe, ki jih je podpisal
sultan in leta 1922 so iz Male Azije izrinili grško vojsko. Zaradi vojne so trpeli zlasti
Grki, ki so ostali v Turčiji. Zato so po Sporazumu iz Lausanne izpeljali največjo
zamenjavo prebivalstva v zgodovini (Wikipedia D, 2005). Okoli 1,25 milijona Grkov je
odšlo iz Turčije v Grčijo in okoli pol milijona Turkov je odšlo iz Grčije v Turčijo
(Natek, 1999, str.56). Izjema sta bila le Istanbul, kjer je ostala grška manjšina skupaj s
patriarhom Grške pravoslavne cerkve in vzhodni del Grške Trakije, kjer je ostala turška
manjšina. Povojna voditelja Turčije in Grčije, Kemal Atatürk in Eleftherios Venizelos
sta bila odločena, da bosta otoplila odnose med državama. Po letih pogajanj sta 1930
podpisala sporazum, po katerem se je Grčija odrekla vsem zahtevam po turškem
ozemlju. Edino večje odprto vprašanje je ostal Ciper, britanski protektorat (Wikipedia
D, 2005).
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3.2.4.2.CIPER OD LETA 1878 DO NEODVISNOSTI LETA 1960
Leta 1878 je Velika Britanija prevzela administrativen nadzor nad Ciprom. Britanci so
se kmalu znašli pred dvema problemoma: grškim gibanjem enosis in turškim gibanjem
tasksim. Politično gibanje enosois je postalo pomembno v času Britanske kolonialne
uprave na Cipru. Posledično so Ciprski Turki oblikovali gibanje taksim. V obrambi
pred helenizacijo so se zavzemali za ločitev obeh narodnih skupnosti na otoku. Leta
1923 je nova vlada Republike Turčije priznala britansko oblast na Cipru, ki je čez dve
leti postal kronska kolonija. V naslednjih letih so bili pozivi za enosis pogosti, kar je
leta 1931 pripeljalo do upora, v katerem so požgali britansko Vladno palačo v Lefkosii,
6 ljudi pa je pri tem izgubilo življenje. Britanci so odgovorili s strogimi omejitvami.
Okoli 2.000 ljudi je bilo obsojenih zaradi sodelovanja v uporu, na otok so pripeljali
vojaške okrepitve, ukinili ustavo, prepovedali politične stranke in uvedli cenzuro
medijev. Izgnali so dva škofa in 8 članov elite, povezanih z uporom. Guverner je dobil
diktatorska pooblastila in je do leta 1943 imenoval vse občinske predstavnike.
Prepovedano je bilo izobešati grške ali turške zastave ter javno prikazovati portrete
herojev obeh strani (Wikipedia A, 2005).
Med drugo svetovno vojno se je veliko Ciprčanov pridružilo britanski vojski in klici za
enosis so potihnili.. Kot povračilo sta obe strani pričakovali, da se bodo Britanci
pripravljeni pogajati po koncu vojne. Leta 1946 je Britanski guverner povabil Ciprčane
v Posvetovalni zbor, kjer naj bi se dogovorili o novi ustavi. Kot znak dobre volje so
dovolili izgnancem iz leta 1931, da se vrnejo na otok. Kljub pozitivni reakciji, ki so jo
pričakovali Britanci, se je grško-ciprska elita odzvala jezno, ker enosis ni bila
omenjena. Svoje nasprotovanje je izrazila tudi Ciprska pravoslavna cerkev in podpora
združitvi z Grčijo je še narasla. Na grški strani so Britancem pri njihovem prizadevanju
pomagali le komunisti iz stranke AKEL (Reformistična stranka delavskega ljudstva).
Ker je bil komunizem v Grčiji poražen, so si prizadevali za samostojnost Cipra
(Wikipedia A, 2005).
Leta 1950 je Michael Mouskos, Larnaški škof Makarios postal Nadškof Makarios III.
V svojem nastopnem govoru je prisegel da: »ne bo počival, dokler zveza z Materjo
Grčijo ne bo dosežena«. Poleg Makariosa je pomembno vlogo na političnem prizorišču
pridobival tudi poveljnik George Grivas, voditelj teroristične organizacije EOKA.
Makarios je nasprotoval gverilskemu boju in je želel v pogajanja vplesti Združene
narode, zato sta z Grivasom kmalu postala sovražnika. Britanci so se tako morali
spopadati s terorističnimi akcijami, ki so jih sicer uspešno omejili, a ne popolnoma
zatrli. Grozili so tudi, da bodo ustregli interesom Turčije. Tako jim je do neke mere
uspelo isto kot v Indiji in ostalih kolonijah. Da bi jim lažje vladali, so prebivalce
razdelili na osnovi verskega prepričanja. (Wikipedia A, 2005).
Avgusta 1954 je grški predstavnik v Združenih narodih zahteval, naj se pobuda o
samoopredelitvi Ciprčanov umesti na dnevni red Varnostnega sveta. Turčija je
nasprotovala združitvi Grčije in Cipra. Skupnost Ciprskih Turkov ni nasprotovala
Britanski oblasti, pod katero je imela zagotovljene manjšinske pravice. Po njihovem naj
bi kontrolo nad otokom po odhodu Britancev preprosto prevzela Turčija. Čeprav se je
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Turčija leta 1923 odpovedala Cipru, je njena vpletenost postajala vse pomembnejša in
ciprsko vprašanje je postalo mednaroden problem. Leta 1954 se je situacija zaostrila in
Varnostni svet Združenih narodov je odločil, da se s Ciprom ne bo več ukvarjal, ker
prebivalci niso pripravljeni na pogajanja. Ta korak nazaj je sprožil najhujše upore po
letu 1931. EOKA je napadla Britance v seriji dobro načrtovanih akcij, v katerih je
življenje izgubilo preko 100 britanskih vojakov in Ciprskih Grkov, ki so jih sumili
kolaboracije. Posledično je veliko Grkov zapustilo policijske sile in nadomestili so jih
Turki, kar je še okrepilo videz britanske politike "deli in vladaj". V istem času se je
povečala tudi napetost med grško in turško skupnostjo na otoku. Leta 1957 je bila
ustanovljena organizacija TMT (Türk Mukavemet Teskilati), ki se je bojevala z
organizacijo EOKA. Ciprski Turki so začeli verjeti, da je edina rešitev ob vse večjih
zahtevah za enosis razdelitev otoka (taksim) na Grški in Turški sektor (Wikipedia A,
2005).
Aprila 1957 so Britanci spremenili odnos do Cipra. Za zavarovanje svojih interesov na
otoku in v vzhodnem Sredozemlju bi zadostovale vojaške baze. Velika Britanija je zato
na problem začela gledati bolj prosto, rešili naj bi ga s pomočjo Grčije in Turčije. Ciper
je bil takrat že na robu državljanske vojne. Vsi predlogi za mirno rešitev so propadli.
Zato so predstavniki Grčije in Turčije leta 1958 začeli odprta pogajanja, kjer so se prvič
pogovarjali o neodvisnem Cipru. 19.februarja 1959 so sprejeli sporazum v Zürichu, kjer
je Velika Britanija postavila temelje Ciprski ustavi, ki sta jo kasneje sprejeli obe strani.
Pogovori so se nadaljevali v Londonu in 16.avgusta 1960 je Ciper postal neodvisna
država. Nadškof Makarios je bil izvoljen za prvega predsednika, leta 1961 pa je Ciper
postal 99. država članica Združenih narodov (Wikipedia A, 2005).
Ciprski Grki (predvsem člani EOKE) so bili razočarani, ker ni prišlo do združitve z
Grčijo. Ciprski Turki pa so pozdravili dogovor in opustili svoje zahteve po razdelitvi
otoka (Wikipedia A, 2005).
Britanci so obdržali suverenost nad 256 km2 ozemlja. Oblikovali so dve vojaški bazi, ki
obstajata še danes: Dhekelio severozahodno od Larnace in Akrotiri jugovzhodno od
Limassola (Wikipedia J, 2005).
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4.ODNOSI MED GRKI IN TURKI PO OSAMOSVOJITVI
4.1.USTAVA REPUBLIKE CIPER
Na pogajanjih v Zürichu in kasneje Londonu so bili postavljeni temelji za ustavo
Republike Ciper. Neodvisna, neuvrščena republika je imela predsednika grškega rodu
in podpredsednika turškega rodu. Oba sta imela možnost veta na odločitve vlade, ki jo
je sestavljal svet ministrov v razmerju 7 Grkov (ki jih je izbral predsednik) in 3 Turkov
(ki jih je izbral podpredsednik). Pri tem so Grki predstavljali 78% prebivalstva, Turki
pa 18%, preostali 4% pa so odpadli na tri manjšine: Latince, Maronite in Armence.
Parlament je imel 50 poslancev v razmerju 7 proti 3 v korist Grkov, ki so jih posebej
izvolili v obeh skupnostih. Poleg tega so oblikovali posebni, ločeni telesi za vprašanja
vere, kulture in izobraževanja. Odločanje o zakonih in davkih je zahtevalo preprosto
večino. Pri odločitvah o zunanjih, notranjih in finančnih zadevah pa sta imela
Predsednik in Podpredsednik pravico do veta na odločitve parlamenta. Vrhovno
prizivno telo je postalo Ustavno sodišče, ki so ga sestavljali trije sodniki: po en sodnik
iz vsake skupnosti, predsedoval pa mu je sodnik in nevtralne države. Britanija, Grčija in
Turčija so postale države poroki Republike Ciper s pravico in dolžnostjo vojaškega
posredovanja ob izbruhu medetničnega nasilja (Wikipedia A, 2005).

4.2.PRVI POLITIČNI PROBLEMI MED GRKI IN TURKI
Po Yiftachelu je sistem skupnega vladanja politični sitem, ki ohranja etnične razlike in
s tem omogoči dolgotrajno stabilnost. Uspešne demokracije s skupnim sistemom
vladanja uporabljajo štiri politična načela: proporcionalnost, pravica veta vseh etničnih
skupin, velika koalicija in avtonomija na nekaterih področjih političnega delovanja.
Stabilnost je dosežena z razvojem nad-etnične državne idenititete, promocijo
kompromisnih rešitev glavnih političnih vprašanj in depolitizacijo problemov o katerih
se ni mogoče dogovoriti. Uspešni primeri demokracij s sistemom skupnega vladanja so
Belgija, Kanada in Švica. Liberalna demokracija v etnično razdeljenih državah ne
deluje, ker predstavlja »tiranijo« večine, zato naj bi bil najbolj demokratičen sistem
vladanja v teh primerih ravno sistem skupnega vladanja. Tako Kanada kot Belgija sta s
takšnim poltičnim sitemom uspeli premagati globoke razlike med etničnimi skupinami
znotraj svojega ozemlja. Vendar ta model vladanja ne deluje v družbah, ki so na
področju političnega delovanja manj razvite. Pri tem obstaja nevarnost, da sistem
skupnega vladanja razlike še poglobi, namesto da bi ustvaril občutek državne
nad-etnične identitete (Yiftachel, 1992).
Sistem skupnega vladanja , ki ga je vpeljala ustava iz leta 1960 je na Cirpu propadel že
po treh letih. Vzrokov za to je več:
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-Grška večina na Cipru nikoli ni popolnoma sprejela sistema skupnega vladanja, saj
naj bi Turška manjšina dobila sorazmerno preveliko politično moč. Zato so leta
1963 tudi prevzeli oblast, kar je pri Ciprskih Turkih povzročilo občutek krivice,
ki je destabiliziral sistem. Da so Grki zavrnili takšen sistem vladanja je deloma
posledica hitre vpeljave. Počasno in stopenjsko vpeljevanje je namreč eden
izmed pogojev, da večina takšnega skupnega vladanja ne zavrne.
-Ciper leta 1960 je bil etnično mešan. Ni bilo resnično homogenih območij, kjer bi
živela zgolj ena skupnost. Etnično mešanih je bil 6 največjih mest, čeprav so
vasi v veliki meri bile segregirane. Tudi to predstavlja problem pri uvajanju
skupnega sistema vladanja, ki ga na Cipru niso bili zmožni rešiti.
-Strateška lokacija in vojaška šibkost Cipra pomenita, da je bil vedno tarča tujih
vojaških intervencij (predvsem grških in turških). Čeprav se je to dogajalo
stoletja, je šele v 20. stoletju postalo velik problem. Obe skupnosti sta namreč
»navijali« za intervencijo svojih nacionalnih držav, s katerima sta se počutili
povezani.
-Sistem skupnega vladanja je zelo občutljiv na spremembe, ki bi zmanjšale pravice
manjšine. Ko je enkrat vpeljan z ustavo, ga skoraj ni mogoče več spremeniti.
Predlogi Ciprskih Grkov iz leta 1963 bi sistem odnosov med večino in manjšino
spremenili. Ko Grki s svojimi predlogi niso uspeli, so na otoku uvedli večinsko
vladanje, kar je sčasoma pripeljalo do razpada države na dva dela (Yiftachel,
1992).
Že po kratkem času so se na Cipru pokazali prvi problemi. Pravica do veta je ovirala
sprejemanje kakršnihkoli zakonov. Sodelovanja med dvema skupnostima ni bilo. Grki
so poudarjali, da zapleten mehanizem, ki naj bi zaščitil pravice Turkov onemogoča
učinkovito vladanje. Obe strani sta nadaljevali z nasiljem in Turčija je zagrozila z
invazijo. Vsa prizadevanja za rešitev situacije so propadla. 30.novembra 1963 je
Makarios trem državam porokom posredoval predlog v trinajstih točkah, s katerim naj
bi odpravili pomanjkljivosti pri delovanju vlade. Med trinajstimi točkami je bil predlog
za spremembo ustave in ukinitev pravice veta tako za predsednika kot tudi za
podpredsednika. Turčija je sprva Makariosov predlog zavrnila, kasneje pa ga je resno
obravnavala (Wikipedia A, 2005).

4.3.KRIZA MEDETNIČNIH ODNOSOV LETA 1963
21.decembra 1963 so se začeli spopadi med skupnostima v Nikoziji. V dnevih po prvih
spopadih v Nikoziji so se ti razširili po celem otoku. Istočasno je propadla tudi vlada, ki
so jo protestno zapustili turški predstavniki. Kako se je to zgodilo, še danes ni čisto
jasno. Grki trdijo, da so predstavniki turške skupnosti zapustili vlado in ministrstva da
bi oblikovali svojo lastno administracijo. Turki pa na drugi strani trdijo, da so jih grški
predstavniki izrinili iz vlade. Del resnice verjetno leži v obeh trditvah. Veliko Turkov je
samih zapustilo vlado, veliko tistih ki so želeli ostali, pa so iz nje izrinili Grki
(Wikipedia A, 2005).
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Spopadi med turško in grško skupnostjo konec leta 1963 so osupnili svet. Zahtevali so
veliko civilnih žrtev. Ugrabitve, požigi in umori so se dogajali na obeh straneh. Veliko
ugrabljenih še vedno pogrešajo. Ocene števila žrtev spopadov se razlikujejo. Britanske
sile na otoku ocenjujejo, da je na vsaki strani umrlo približno 100 ljudi. Oboji, tako
Grki kot Turki, precenjujejo število žrtev na svoji in podcenjujejo število žrtev na
nasprotni strani. 25. decembra so letala Turških zračnih sil opravila opozorilne polete
nad Larnako. Dva dni kasneje so Velika Britanija, Grčija in Turčija sestavile začasno
mirovno silo, ki je držala linijo med obema skupnostima, dokler niso na otok prišle sile
Združenih narodov. 4. marca 1964 so z resolucijo 186 Varnostnega sveta ZN
ustanovili UNFICYP, Posebne mirovne sile Združenih narodov na Cipru (Wikipedia A,
2005).
Zaradi medetničnih spopadov je veliko ljudi zapustilo svoje domove. Posebna skupina
sestavljena iz predstavnikov držav porokov in obeh skupnosti, je ugotovila, da se je
februarja 1964 preselilo 5.500 Turkov in 1.600 Grkov. Sčasoma se je po ocenah
Generalnega sekretarja ZN v bližnje vasi in mesta izselilo 25.000 Turkov. Oblikovale
so se turške enklave (Wikipedia A, 2005).

4.4.PRIZADEVANJA ZA MIR
Ob oblikovanju mirovnih sil je Varnostni svet priporočil Generalnemu sekretarju ZN U
Tantu, naj skupaj s sprtima stranema in državami poroki določi posrednika, ki bo
prevzel koordinacijo mirovnih pogajanj. U Tant je določil finskega diplomata Sakaria
Tuomioja, ki je verjel da je spor mednarodne narave in da bi bila logična rešitev
problema priključitev Cipra h Grčiji (enosis). Kot predstavnik ZN pa ni mogel
predlagati rešitve, ki bi pripeljala do ukinitve države članice ZN. Drugačen pogled na
problem so imele ZDA. Ob turških grožnjah z invazijo je Ameriška vlada imenovala
Deana Achesona (nekdanjega zunanjega ministra) za posebnega odposlanca za Ciper.
Julija je oblikoval načrt, po katerem naj bi Ciper pridružili Grčiji, Turčija pa bi na otoku
dobila vojaško bazo. Ciprski Turki naj bi pridobili manjšinske pravice, ki bi jih
nadzoroval predstavnik tretje države. Makarios načrta ni sprejel, ker bi z vojaško bazo
na otoku Ankara pridobila preveliko moč, enosis pa ne bi bila popolna. Druga verzija
načrta je predvidevala 50 letno najemno pravico Turčije do vojaške baze. Ta predlog je
zavrnila tudi Turčija in po še nekaj poskusih so ZDA bile prisiljene umakniti svoje
predloge (Wikipedia A, 2005).
Po nenadni smrti Tuomioja je posrednik ZN postal Galo Plaza, ki je na nastalo situacijo
gledal kot na medetnični problem. V poročilu marca 1965 je kritiziral obe strani zaradi
pomanjkanja volje za rešitev problema. Čeprav je razumel grško željo po združitvi z
Grčijo, je verjel da je to možno doseči le ob prostovoljni privolitvi Turkov. Slednji naj
bi se odpovedali svojemu predlogu po federalni razdelitvi otoka. Turčija in ciprski
Turki so poročilo zavrnili in zahtevali Plazovo zamenjavo, ker naj bi prekoračil svoja
pooblastila. Ciprski Grki so zagrozili, da se z drugim pogajalcem ne bodo pogovarjali
in U Tantu ni preostalo drugega, kot da je opustil posredovanje (Wikipedia A, 2005).
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Marca 1966 je Carlos Bernades, posebni odposlanec ZN na Cipru ubral bolj zmerno
pot. Namesto da bi oblikoval uradne predloge, je skušal obe strani pripraviti do
reševanja problema skozi neposredne pogovore. Žal je politična kriza v Grčiji
preprečila razvoj kakršnikoli rešitev. 21. aprila 1967 je vojska v Grčiji izvedla državni
udar in prevzela oblast. Nekaj mesecev pozneje, novembra 1967 so na Cipru izbruhnili
močni medetnični spopadi. Kot odgovor na napad na turško vas na jugu otoka, v
katerem je umrlo 27 ljudi, je Turčija bombardirala sile Ciprskih Grkov. Navidezno so
se pripravljali tudi na invazijo in grške sile na otoku so bile prisiljena kapitulirati. Po
mednarodnem posredovanju je Grčija odpoklicala generala Georga Grivasa
(nekdanjega voditelja EOKE in poveljnika Narodne garde Ciprskih Grkov) in
zmanjšala svoje sile na otoku. Ciprski Turki so nato uvedli svojo administracijo, ki jo je
Makarios takoj označil za ilegalno. Kljub temu je že prišlo do preobrata. Grška
skupnost na otoku je počasi začela spoznavati, da bodo morali Turkom do neke mere
prepustiti politično avtonomijo. Poleg tega so spoznali, da pod takšnimi pogoji
združitev z Grčijo ni mogoča (Wikipedia A, 2005).
Maja 1968 so se ponovno začeli pogovori med skupnostima pod pokroviteljstvom
mirovne misije Generalnega sekretarja ZN. Nenavadno je, da pogovori niso potekali
med Predsednikom Makariosom in Podpredsednikom Kucukom, temveč med
predsednikoma Občinskih zbornic, Glefcosem Cleridesom in Raufom Denktaşem. Tudi
tokrat so dosegli le malo. Med prvim krogom pogajanj do avgusta 1967 so Ciprski
Turki bili pripravljeni sprejeti nekaj sprememb ustave, a Makarios v zameno ni bil
pripravljen privolitii v avtonomijo turške skupnosti. Tudi drugi krog pogajanj o
vladanju na lokalnem nivoju ni bil uspešen. Tretji in četrti krog pogovorov sta se
dotaknila sprememb ustave, a brez uspeha. Pogajanja so se končala zaradi razvoja
dogodkov leta 1974 (Wikipedia, 2005).

4.5.INVAZIJA TURŠKE VOJSKE IN RAZDELITEV OTOKA LETA 1974
Po letu 1967 so se medetnične spopadi umirili in glavni vzrok napetosti so postala
nesoglasja znotraj skupnosti Ciprskih Grkov. Makarios je zavrgel enosis, mnogi drugi
pa so še vedno verjeli, da je edina možna politična rešitev Ciprskega vprašanja
združitev z Grčijo. Septembra 1971 se je na otok skrivoma vrnil Grivas in ustanovil
organizacijo EOKA-B, ki se je zavzemala za enosis. V naslednjih letih je večkrat skušal
z oblasti spodriniti Makariosa. Na začetku leta 1974 je Grivas umrl in nadzor nad
EOKO-B je prevzel Demetrios Ionnides, vodja vojaške hunte v Atenah, ki je načrtoval
čimprejšnjo uresničitev enosis. Makarios mu je v strahu pred takšno rešitvijo pisal
odprto pismo, v katerem ga je prosil, naj s Cipra odpokliče vse grške vojaške oficirje.
Kot odgovor je Ionnides dal 15. julija Makariosa odstaviti (Wikipedia A, 2005).
Turčija je takoj začela načrtovati odziv. Sprva so skušali pridobiti Britance za skupno
posredovanje, a se ti niso odzvali. Zato je Turški premier, Bulent Eçevit 20. julija
ukazal napad na Ciper. Turška vojska je v dveh dneh vzpostavila koridor med severno
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obalo in Nikozijo. 23. julija je padla vojaška hunta v Grčiji in čez dva dneva so se
začela mirovna pogajanja med Grčijo, Turčijo in Veliko Britanijo v Ženevi. V
naslednjih petih dneh se je Turčija zavezala, da bo ustavila svoj vojaški prodor pod
pogojem, da njene čete na otoku ostanejo, dokler ne bo dosežen politični sporazum med
obema stranema. 8. avgusta se je v Ženevi začel drugi krog pogovorov, na katerem so
sodelovali tudi predstavniki ciprskih Grkov in Turkov. Slednji so vztrajali pri
geografski ločitvi obeh skupnosti, Makarios pa je ostajal mnenja, da mora otok ostati
nerazdeljen. Kljub prizadevanjem za prekoračitev razlik sta obe strani ostali neomajni.
14. avgusta je Turčija od Cleridasa zahtevala, naj sprejme federalno rešitev, pri kateri
bi Ciprskim Turkom pripadalo 34% ozemlja otoka (Turki na Cipru so sestavljali okrog
18% celotne populacije). Clerides je zaprosil za 36 do 48 ur odloga, da bi se posvetoval
s Ciprsko in Grško vlado. Turčija je zavrnila prošnjo in tako končala pogovore. Po
nekaj urah je Turška vojska nadaljevala ofenzivo in do časa, ko so dosegli novo, stalno
prenehanje bojevanja, je nadzorovala že 36% otoka. Med severnim turškim in južnim
grškim delom otoka je nastala t.i. zelena črta oz. Varnostna cona ZN (Wikipedia A,
2005).
Posledice razdelitve otoka so bile katastrofalne za obe strani. Na tisoče Ciprskih Grkov
in Turkov je bilo v spopadih ubitih, ranjenih ali pogrešanih. Nadaljnjih 200.000 se jih je
bilo prisiljenih preseliti. Etnična slika otoka se je popolnoma spremenila. V mesecih, ki
so sledili, se je večina ciprskih Turkov preselila na območje pod nadzorom Turške
vojske. Ciprske Grke so s teh ozemelj izrinili na jug in ostali so brez svoje lastnine.
Poleg tega so iz Anatolije začeli naseljevati turško prebivalstvo, ki se je naselilo v
izpraznjenih naseljih. Spremenili so se tudi pogoji za rešitev spora. Enosis je končno
propadla, saj Ciprskim Turkom ni bilo več potrebno sprejeti združitve otoka z Grčijo za
večje manjšinske pravice. Prav tako ni bilo več možnosti za enotno državo. Kot dokaz
za to so Ciprski Turki razglasili oblikovanje Turške zvezne države Severni Ciper
(Wikipedia A, 2005).

4.6.PRIZADEVANJA ZA REŠITEV CIPRSKEGA VPRAŠANJA PO RAZDELITVI
OTOKA

4.6.1.POGAJANJA PO RAZDELITVI OTOKA
Aprila 1975 so se pod okriljem Kurta Waldhaima, Generalnega sekretarja ZN na
Dunaju začela pogajanja. V naslednjih desetih mesecih sta se Cleridas in Denktaş
dogovorila predvsem o rešitvah humanitarnih posledic spopadov. Vprašanja o bolj
pomembnih temah (ozemlje, oblikovanje nove centralne vlade) so ostala odprta. Po
petih krogih pogajanj so pogovori februarja 1976 propadli (Wikipedia A, 2005).
Januarja 1977 je Združenim narodom uspel preboj z organizacijo srečanja med
Makariosom in Denktaşem v Nikoziji. 12. februarja sta oba voditelja podpisala
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sporazum, po katerem naj bi Ciper postal federacija. Velikost zveznih držav naj bi
določili na osnovi gospodarskih sposobnosti in lastništva zemlje. Centralna vlada bi
dobila moč za ohranitev nerazdeljenosti države. O ostalih vprašanjih, kot so svoboda
gibanja in preselitve pa naj bi se dogovorili kasneje. Makarios je nekaj mesecev zatem
umrl in nasledil ga je Spyros Kyprianou, dotedanji zunanji minister (Wikipedia A,
2005).
Ob obisku Generalnega sekretarja ZN maja 1979 sta se obe strani dogovorili še o
desetih točkah sporazuma, ki so vključevale tudi demilitarizacijo otoka. Pogajanja so
hitro propadla, saj se sprti strani nista mogli dogovoriti o prihodnjem sistemu poselitve.
Ciprski Turki so vztrajali pri etnično čistih zveznih državah, ciprski Grki pa so se
zavzemali za pretežno (in ne povsem) etnično čisti zvezni državi (Wikipedia A, 2005).

4.6.2.NASTANEK TURŠKE REPUBLIKE SEVERNI CIPER
Maja 1983 je Generalna skupščina ZN sprejela resolucijo o umiku vseh tujih vojakov s
Cipra. Ciprski Turki so ta korak imeli za grožnjo in so zagrozili z razglasitvijo
neodvisnosti. Kljub temu je Generalni sekretar ZN (Javier Perez de Cuellar) obema
stranema predstavil svojo rešitev problema. Predlogi so vključevali izmenično
predsedstvo in razmerje zastopnikov v zvezni vladi 60-40 v korist Grkov. V zameno za
večji delež v vladi naj bi ciprski Turki predali 8 do 13 % okupiranega ozemlja. Oba
voditelja sta predloge sprejela, a so ciprski Turki izkoristili politično nestabilnost po
volitvah v Turčiji in 15. novembra 1983 razglasili neodvisnost (Wikipedia E, 2005).
Suverenost Turške republike Severni Ciper je kmalu priznala Turčija, mednarodna
skupnost pa je ta enostranski korak Ciprskih Turkov obsodila. V nekaj dneh je
Varnostni svet ZN sprejel resolucijo, da nove države ne bo priznal in da je odločitev o
njenem oblikovanju uničila vsa prizadevanja za sporazum. Denktaş je v pismu
Generalnemu sekretarju ZN pojasnil, da je ta korak le zagotovilo za to, da bo rešitev
Ciprskega vprašanja zvezna po naravi (Wikipedia E, 2005).
Septembra 1984 so se začela nova pogajanja. Ciper naj bi postal zvezna država, z
dvema ločenima etničnima skupnostima, pridružil naj bi se gibanju neuvrščenih.
Ciprski Turki bi obdržali 29% ozemlja, otok pa naj bi zapustili vsi tuji vojaki. Januarja
1985 sta se voditelja skupnosti srečala na neposrednih pogovorih. Kyprianou je kljub
splošnemu prepričanju, da bodo pogovori prinesli končno rešitev, vztrajal, da so le
priložnost za nadaljnja pogajanja in srečanje je propadlo. Voditelje Ciprskih Grkov so
zato močno kritizirali tako doma kot v tujini, Denktaş pa je izjavil, da ne bo nikoli več
ponudil toliko. Tudi pri naslednjem poskusu Združenih narodov sta obe strani ostali
neomajni pri svojih zahtevah (Wikipedia A, 2005).
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4.6.3.NADALJEVANJE POGAJANJ
Leta 1988 je prišlo do začasnega premika z mrtve točke, ko sta se v Ženevi z de
Cuellarjem srečala oba vodiltelja, George Vasiliou in Rauf Denktaş. Vsi pogovori so
zamrli, ko je Republika Ciper razglasila namen zaprositi za članstvo v EU, čemur so
močno nasprotovali Ciprski Turki in Turčija. Junija 1989 je de Cuellar predstavil
»Serijo idej«, ki jo je Denktaş takoj zavrnil (Wikipedia A, 2005).
4. julija 1990 je Republika Ciper tudi uradno zaprosila za članstvo v takratni Evropski
skupnosti, kar je močno razjezilo Turčijo, ki je za članstvo zaprosila že 1987.
Septembra 1990 so kandidaturo sprejele članice EU. Turčija in Turška republika
Severni Ciper sta v odgovor podpisali deklaracijo o skupnem trgu in ukinitvi mejnih
kontrol. Tudi nadaljnja de Cuellarjeva prizadevanja niso obrodila sadov (Wikipedia A,
2005).
Boutros Boutros Ghali, novi Generalni sekretar ZN je aprila 1992 Varnostnemu svetu
ZN predstavil nov načrt. Ciper naj bi postal zvezna država brez možnosti odcepitve,
razdružitve ali priključitve drugi državi. Ciprski Grki so predloge sprejeli, Denktaş pa
je Ghalija kritiziral, da je prekoračil svoja pooblastila. Novembra je Ghali spremenil
taktiko in poskušal obe strani pripraviti do tega, da bi sprejeli osem ukrepov za graditev
zaupanja. Med drugim naj bi zmanjšali število tujih vojakov na Cipru, omogočili
neposredne stike med obema stranema, opravili štetje prebivalstva na celotnem otoku in
preučili možnosti za rešitev. Maja 1993 je te ukrepe predstavil obema voditeljema.
Denktaş je bil pripravljen sprejeti nekaj predlogov, ne pa načrta kot celote. Junija je EU
podala svoje mnenje o prošnji Cipra za pridružitev Uniji, a ni odprla nove poti za
pogajanja. Marca 1994 so Združeni narodi ukrepe za graditev zaupanja predstavili bolj
podrobno. Clerides jih je bil pripravljen sprejeti, če bi isto storil tudi Denktaş, ki pa tega
ni storil, ker naj bi ukrepi porušili ravnotežje na otoku. Po kritiki s strani Generalnega
sekretarja ZN je Denktaş popustil, a Clerides se ni bil več pripravljen pogajati. Vsi
ostali poskusi ZN za rešitev problema so propadli (Wikipedia A, 2005).

4.6.3.ZASTOJ POGAJANJ IN PRAVNI SPORI
Na Krfskem vrhu Evropske unije 24. in 25. junija 1994 so Ciper vključili v naslednji
krog širitve. Dva tedna kasneje je Evropsko sodišče prepovedalo uvoz blaga iz TRSC v
države članice. Že decembra se je poslabšalo razmerje med Unijo in Turčijo, ker je
Grčija ovirala uveljavitev carinske unije. Posledično so vsa pogajanja o Ciprskem
vprašanju v letih 1995 in 1996 zamrla. Razmere so se še poslabšale leta 1997, ko so
Ciprski Grki napovedali, da bodo kupili ruski protiraketni sistem S-300. Turčija je
odgovorila, da je pripravljena na vsakršno oboroževalno tekmo odgovoriti s
povečanjem svojih vojaških zmožnosti (Wikipedia A, 2005).
Decembra 1996 je Evropsko sodišče za človekove pravice razsodilo, da je turška
okupacija severnega dela Cipra nezakonita. V primeru Loizidou proti Turčiji, je
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odločilo, da ima Titina Loizidou, begunka iz Kirenije pravico do svoje lastnine na
severnem, turškem delu otoka. Poleg tega, da je bila sodba za Turčijo sramotna, je
imela tudi finančne posledice. Turčija naj bi tožnici plačala 825.000 USD kot
kompenzacijo za odvzeto lastnino. Ankara je razsodbo zavrnila kot politično
motivirano (Wikipedia A, 2005).

4.6.4.PRIBLIŽEVANJE CIPRA EVROPSKI UNIJI
Leta 1997 so se osnovni pogoji za pogajanje glede Ciprskega vprašanja spremenili.
Odločitev Evropske unije, da začne pristopna pogajanja z Republiko Ciper je pomenila
novo priložnost. Med tistimi, ki so pozdravili približevanje uniji, je prevladovalo
mnenje, da bodo pogajanja vse vpletene strani pripravile do tega, da bodo pri reševanju
težav bolj zmerni. Nasprotniki so menili, da pristopna pogajanja pomenijo le, da ciprski
Grki ne bodo imeli več razloga za iskanje rešitev. Namesto tega bodo le počakali na
vstop v Unijo in nato z nove, močnejše pozicije ciprskim Turkom postavljali svoje
pogoje. Denktaş je v odgovor odstopil od svoje zahteve po federaciji in se je bil
pripravljen pogovarjati le o konfederaciji. Leta 1998 so se odnosi med Turčijo in EU
otoplili, ko je slednja na Evropskem vrhu v Helsinkih postala kandidatka za vstop v
unijo. Istočasno so se v New Yorku začela nova pogajanja (Wikipedia A, 2005).
Novembra 2001 je Denktaş potegnil presenetljivo potezo, ko je pisal Cleridesu in
predlagal srečanje, ki ga je slednji sprejel. Na nekaj neuradnih srečanjih med
voditeljema v novembru in decembru sta določila okvir za nova pogajanja, ki so se
začela 14. januarja 2002 pod okriljem ZN. Voditelja sta si zadala cilj, da rešitev najdejo
do junija istega leta, a so pogovori kmalu zastali. Da bi jih rešil iz slepe ulice, je otok
maja obiskal Kofi Annan, Generalni sekretar ZN, ki pa ni imel veliko uspeha. Ponovno
so se srečali jeseni, najprej v Parizu, nato še v New Yorku. Ker sprti strani nikakor nista
mogli doseči sporazuma, se je Varnostni svet ZN strinjal, da naj Generalni sekretar ZN
pripravi načrt za sporazum in ga predstavi obema stranema. Ta načrt, pozneje poznan
kot Annanov načrt, je postal osnova za nadaljnja pogajanja. Prvo verzijo načrta so
predstavili novembra 2002, nekoliko kasneje pa so po spremembah, ki sta jih predlagali
sprti strani, načrt spremenili. Na obrobju vrhunskega srečanja Evropske unije v
Kobenhavnu 13.decembra 2002 naj bi ga sprejeli obe strani. Denktaş, ki je okreval po
srčnem napadu, se zasedanja ni udeležil in načrt je propadel. Članice Evropske unije so
se dogovorile, da bo Ciper, skupaj s še devetimi državami kandidatkami, postal članica
Evropske Unije 1.maja 2004 (Wikipedia A, 2005).
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4.6.5. ANANOV ZDRUŽITVENI NAČRT
4.6.5.1.POGAJANJA
Po vrhu v Kobenhavnu so ZN nadaljevali dialog z obema stranema s ciljem doseči
dogovor pred ciprskim podpisom predpristopne pogodbe na Vrhu Evropske unije v
Atenah 16.aprila 2004. Februarja 2003 je Annan predstavil tretjo različico svojega
načrta. Istočasno je na uradnem obisku Cipra oba voditelja prosil za soglasje, da naj bi
o načrtu odločali volivci na ločenih referendumih. Tassos Papadopoulos, od februarja
novi voditelj ciprskih Grkov, je podprl zamisel o referendumu, a ji je Denktaş
nasprotoval in pogajanja so ponovno propadla (Wikipedia K, 2005).
Februarja 2004 sta se oba voditelja strinjala, da bosta nadaljevala pogovore. Po srečanju
z Generalnim sekretarjem ZN v New Yorku sta se ob vrnitvi na Ciper pod okriljem
posebnega odposlanca ZN Alvara de Sota srečala skoraj vsak dan. Poleg tega so se na
različnih komisijah in podkomisijah pogovarjali o tehničnih rešitvah spora. Tudi ta krog
pogajanj je propadel, ker se Denktaş marca ni udeležil srečanja v Börgenstocku
(Wikipedia K, 2005).
Kljub propadu pogajanj je Kofi Annan predstavil še zadnjo, peto različico svojega
načrta na 200 straneh in z več kot 9000 stranmi aneksov. O tem načrtu so 24.aprila
2004, pred vključitvijo Cipra v Evropsko unijo, odločali volivci na ločenih
referendumih. Če bi načrt sprejeli, bi Ciper v EU vstopil kot celota, sicer pa bi se Uniji
pridružila le Republika Ciper, ne pa tudi severni turški del (Wikipedia K, 2005).

4.6.5.2.VSEBINA ANNANOVEGA NAČRTA
Annanov načrt je predvideval nastanek Združene Ciprske Republike, ki bi pokrivala cel
otok razen Britanskih suverenih baz. Država naj bi bila ohlapna konfederacija dveh
držav, Grške Ciprske države in Turške Ciprske države, ki bi ju družila minimalna
zvezna vlada. Federalni sistem je bil oblikovan na modelu post-Daytonske Bosne in
Hercegovine, Švicarske konfederacije in z upoštevanjem Ciprske ustave iz leta 1960.
Vključeval je naslednje elemente:
-Skupen Vrhovni svet, voljen vsakih 5 let, sestavljen iz 6 članov s pravico odločanja
in 3 članov brez volilne pravice v razmerju 2:1 v korist številčnejših Grkov.Svet
bi izmed svojih članov izvolil predsednika in podpredsednika iz različnih
skupnosti, ki bi funkciji opravljala izmenično po 20 mesecev med 5 letnim
obdobjem.
-Dvodomen parlament. Zgornji dom ali Senat sestavljen iz 48 članov, polovica iz
turške in polovica iz grške skupnosti. Spodnji dom ali Parlament sestavljen iz 48
članov razdeljenih med skupnosti po deležu prebivalcev, s tem, da se vsakega
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Turka šteje dvakrat. Pri sprejemanju zakonov je potrebna dvojna večina, večina
v celotnem Parlamentu in večina znotraj skupin poslancev obeh skupnosti.
-Vrhovno sodišče sestavljeno iz istega števil Grkov in Turkov ter treh sodnikov iz
tujih držav, ki jih imenuje Vrhovni svet.
-Zvezno ustavo in ustavi obeh zveznih držav.
-Predlog zastave in himne Cipra.
-Ustanovitev posebne komisije, ki bi zbližala skupnosti in odpravljala probleme iz
preteklosti.
-Prebivalci Cipra bi po načrtu imeli omejeno pravico selitve med obema deloma
otoka.
-Grčija in Turčija bi na otoku imeli svoje vojaške enote, ki pa bi jih sčasoma močno
zmanjšali
-Turškim priseljencem iz Anatolije bi podelili ciprsko državljanstvo
-Grki, živeči na severu, bi po ustavi Turške Ciprske države lahko volili le, če bi
govorili turško (Wikipedia K, 2005).
4.6.5.3.REZULTATI REFERENDUMA
Annanov združitveni načrt za Ciper naj bi v veljavo stopil le, če bi dobil podporo na
obeh ločenih referendumih. Načrtu sta nasprotovala oba predsednika. Izkazalo se je, da
ga kljub temu podpira večina Ciprskih Turkov, Grki pa so bili večinoma proti. Načrt so
podprle ZDA, Velika Britanija in Turčija. Grška vlada se je pod pritiskom ZDA in ZN
odločila za nevtralnost. Sprejem resolucije o Cipru v Varnostnem svetu ZN nekaj dni
pred referendumom je z vetom preprečila Rusija, ker naj bi ta korak vplival na
odločitev volivcev (Wikipedia K, 2005).
Na referendumu na turškem delu otoka je za načrt glasovalo 64.90% volivcev, na
grškem delu otoka pa je proti načrtu glasovalo 75,83% volivcev. Annanov načrt je tako
propadel in v Evropsko unijo je vstopil le grški del otoka. Po pogojih postavljenih v
predpristopnih pogajanjih je sicer otok kot celota del EU, a na severu ne veljajo zakoni
Evropske unije (Wikipedia K,2005).

4.6.5.4.RAZLOGI ZA PROPAD REFERENDUMA NA GRŠKEM DELU CIPRA
V grški skupnosti je večina glasovala proti Annanovemu načrtu. Proti načrtu so se
opredelile skoraj vse politične stranke, Grška pravoslavna cerkev in tudi predsednik
Papadopoulos. Grki so izpostavili kar nekaj pomanjkljivosti načrta. Ta ni predvideval
rešitve glede turških naseljencev na posesti Grkov v severnem delu Cipra. Poleg tega je
ciprskim Turkom dodelil proporcionalno preveliko zastopanost (pol sedežev v Senatu
in četrtino sedežev v Parlamentu. Načrt ni predvideval demilitarizacije severa in
odhoda turških čet, prav tako ni prinesel rešitve vprašanja Britanskih suverenih baz na
otoku. Tudi pravice po preselitvi so bile omejene, saj bi omogočale le manjšemu številu
Grkov, da se vrnejo na svoje posesti v severni del države (Wikipedia K, 2005).
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4.6.5.5.POSLEDICE ZAVRNITVE ANNANOVEGA ZDRUŽITVENEGA NAČRTA
Prva neposredna posledica grškega ''ne'' Annanovemu načrtu je bila vstop zgolj južnega
dela otoka, oziroma Republike Ciper v Evropsko unijo 1. maja 2004. Pa vendar turški
da pomeni premik v smer sprave. Turki so dolgo ovirali in celo onemogočali
pogajanja, na referendumu pa se je izkazalo da večina ljudi podpira združitev otoka.
Ciprski Turki so tako dobili tudi večjo legitimnost v očeh mednarodne javnosti, ki sicer
ni priznala Turške republike Severni Ciper, saj bi to zapečatilo razdelitev otoka. Ciper
je po referendumu ostal razdeljen, skupnost Ciprskih Turkov na severu pa v politični
osami.

4.7.RAZVOJ DOGODKOV PO VKLJUČITVI REPUBLIKE CIPER V EVROPSKO
UNIJO
Kljub upanju, da se bo proces spreminjanja zavrnjenega Annanovega načrta začel
jeseni, so preostanek leta 2004 zaznamovali predlogi Evropske unije, da začne odprte
pogovore s ciprskimi Turki in jim nameni 259 milijonov evrov pomoči. (Wikipedia,
2005) Unija je ta denar nameravala dodeliti severnemu delu kot pomoč ob združitvi
otoka, ob grški zavrnitvi združitve pa je svoje načrte spremenila. Denar naj bi po
novem bil namenjen prilagajanju zakonodaje evropskim normam, gospodarskemu in
socialnemu razvoju in gradnji prometne infrastrukture. Ti projekti naj bi Ciprskim
Turkom omogočili postopno pripravo na vključitev v notranji trg EU, ko bo načrt
združitve potrjen tudi na jugu otoka. Poleg tega izdelki turške skupnosti uživajo
ugodnejšo obravnavo pri izvozu v Unijo. S tem naj bi spodbudili otoško blagovno
menjavo in prispevali k ozračju zaupanja (Mašanovič, Delo, 9.7.2004) .
Ti signali pripravljenosti Unije za pomoč TRSC so sprožili široke polemike. Republika
Ciper je poudarjala, da trgovina ne more potekati preko letališč in pristanišč na
severnem delu otoka, ker ta niso mednarodno priznana. Vsa trgovina s severom naj bi
tako potekala preko grške prometne infrastrukture. Ciprski Turki se s tem niso strinjali.
Istočasno se je pozornost z otoka premaknila k začetku vključevanja Turčije v
Evropsko unijo. Na zasedanju Evropskega Sveta 17. decembra 2004 je Turčija dobila
zeleno luč za začetek pogajanj kljub prejšnji grožnji Republike Ciper z vetom na to
odločitev. Eden izmed pogojev za začetek pogajanj, določen za 3. oktober 2005 je bil,
da Turčija podpiše protokol o razširitvi carinske unije na nove članice EU (Wikipedia
E, 2005).
Aprila 2005 so se možnosti za združitev otoka izboljšale. Na predčasnih predsedniških
volitvah ciprskih Turkov je zmagal premier Mehmet Ali Talat, privrženec združitve
obeh delov otoka. S tem se je končalo obdobje Raufa Denktaşa, ki je severni del otoka
vodil od leta 1975 in vedno nastopal kot nasprotnik združitve z jugom
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(Delo,18.4.2005). Zamenjavo oblasti je takoj pozdravila Vlada Ciprskih Grkov in
izrazila upanje, da bosta Turčija in nova oblast Ciprskih Turkov pripravljena začeti
nova pogajanja o združitvi otoka pod pokroviteljstvom Generalnega sekretarja ZN
(Delo, 19.4.2005).
Turčija kot edino legitimno oblast na otoku priznava Turško republiko Severni Ciper,
mednarodno priznano oblast v Nikoziji pa imenuje Grška ciprska uprava. Z razširitvijo
carinske unije na nove članice bi Turčija priznala suverenost Republike Ciper. Na jugu
je večina ljudi menila, da se Turki tako ali drugače ne bodo držali tega pogoja za
začetek pogajanj (Utenkar, Delo, 22.11.2004). Evropska Unija in njene članice so do
oktobra 2005 pošiljale mešane signale o začetku pristopnih pogajanj s Turčijo. Poganja
bodo potekala z vsemi 25 članicami Unije. Ker Turčija ne priznava Republike Ciper, to
predstavlja velik problem (Kocbek, Grah, Delo, 30.8.2005). Po mnenju Evropske
komisije naj bi Turčija pogoje za začetek pogajanj izpolnila s podpisom ankarskega
protokola o razširitvi carinske unije med Unijo in Turčijo na 10 novih članic, čeprav ta
podpis ne pomeni tudi turškega priznanja Republike Ciper (Kocbek, Delo, 13.9.2005).
Po zavrnitvi Annanovega načrta ni bilo nobenih novih pogajanj med obema stranema.
Čeprav so predstavniki obeh skupnosti izrazili pripravljenost za iskanje rešitve, Kofi
Annan ni bil pripravljen začeti novega procesa pogajanj, dokler ne bi bil prepričan, da
bodo uspela. Zato je od ciprskih Grkov zahteval pisen seznam sprememb, ki bi jih radi
vključili v načrt. Predsednik Papadopoulos je zahtevo zavrnil z razlago, da naj nobena
stran ne bi svojih zahtev postavljala pred začetkom pogajanj. Kljub temu se zdi, da bi
Ciprski Grki bili pripravljeni svoje zahteve predstaviti ustno. Omenili so tudi
zaskrbljenost o proceduri novih pogovorov. Poudarili so, da ne bodo sprejeli nobene
arbitraže ali postavljenih rokov za doseg dogovora. ZN so zato izrazili strah, da se bodo
nova pogajanja vlekla v nedogled. Maja 2005 ni bilo veliko možnosti, da bi se
pogovori začeli kmalu (Wikipedia K, 2005).

4.8.PREMIKI NA PODROČJU ODPIRANJA TURŠKE REPUBLIKE SEVERNI
CIPER
Turška republika Severni Ciper je pri transportu in komunikaciji močno odvisna od
Turčije. Vsi komunikacijski vodi gredo preko Turčije, prav tako tudi pošta, saj
Mednarodna poštna zveza ne priznava TRSC kot posebne enote. Tudi letalske
povezave so zapletene, ker letališči Geçitkale in Ercan nista mednarodno priznani. Zato
morajo vsi leti na sever Cipra najprej pristati v Turčiji. Po obisku treh članov Kongresa
ZDA leta 2005 je postalo jasno, da letališče Ercan zadostuje ameriškim merilom po
letališki varnosti. Pred prihodom kongresnikov je namreč letališče bilo deležno
temeljitega varnostnega pregleda. Junija 2005 je ameriški Predsednik George W. Bush
zunanjo ministrico Condoleezze Rice prosil, naj preuči možnosti in praktičnost direktne
letalske povezave z ZDA. Poleg tega je Azerbajdžan potrdil, da bo začel z rednimi
poleti na sever otoka in da bodo priznali potne liste Turške republike Severni Ciper
(Wikipedia E, 2005).
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Do pozitivnega premika je prišlo tudi pri prečkanju meje med obema deloma otoka.
Vsakomur, kdor ima v potnem listu žig Turške republike Severni Ciper, se lahko
prepove vstop v Republiko Ciper. Po vstopu Cipra v EU so to omejitev omilili.
Republika Ciper dovoli tudi neomejen prehod meje iz Nikozije v Severni Ciper
(Wikipedia E, 2005).
Maja 2005 je afriška država Gambija izrazila pripravljenost, da prizna Turško republiko
Severni Ciper, a je odločitev kasneje preklicala (Wikipedia E, 2005).

4.9.PRIBLIŽEVANJE TURČIJE EVROPSKI UNIJI
3.oktobra 2005 se je zgodil premik v procesu vključevanja Turčije v Evropsko unijo. Po
dolgotrajni negotovosti so se začela pristopna pogajanja. Do zadnjega trenutka ni bilo
gotovo, da se bodo predpristopna pogajanja s Turčijo (in Hrvaško) na ta dan začela.
Začetek pogajanj pa še ne pomeni, da bo Turčija postala članica Evropske unije, za kar
si prizadeva že 40 let. Vstop te države se lahko še močno zavleče. Ena izmed ovir na
poti v Evropsko unijo je prav Ciprsko vprašanje in turško nepriznavanje Republike
Ciper, ki je bilo tudi predpogoj za začetek pristopnih pogajanj. Turčija se je temu
pogoju uspešno izognila in je zgolj razširila sporazum o carinski uniji na nove članice
EU, med njimi tudi na Republiko Ciper, ki pa je s tem še ni priznala. Vprašanje
priznanja Republike Ciper ostaja odprto in pomembno za vzpostavitev normalnih
razmer na otoku. V prihodnosti se Turčija tej temi verjetno ne bo mogla izogniti, kajti v
predpristopnih pogajanjih se bo morala pogajati z vsemi članicami EU, tudi Republiko
Ciper. Kaj vključevanje Turčije v EU pomeni za Ciprsko vprašanje, zaenkrat še ni
jasno? Turčija bo verjetno mogla pokazati večjo pripravljenost za popuščanje in
konstruktivne pogovore.
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5.PREBIVALSTVENI RAZVOJ S POUDARKOM NA VERSKI IN ETNIČNI
SESTAVI
5.1.ZGODOVINA NASELITVE CIPRA
Zaradi strateške lege v vzhodnem delu Sredozemlja je zgodovina naseljevanja Cipra
precej pestra. Na otoku so svoje sledi pustila številna ljudstva in številne velike ter
močne antične in srednjeveške države. V 20. stoletju se je večkrat pojavilo vprašanje,
kdo ima večjo pravico do naselitve na Cipru; Grki ali Turki. Grki so trdili, da je njihova
prisotnost na otoku stara že več kot 3000 let, po drugi strani pa Turki lahko trdijo, da so
na otok prišli pred 500 leti. Današnja etnična in verska podoba otoka je posledica
zgodovinskih dogodkov in političnih razmer v zadnjih 150 letih. Najmočneje je v
poselitev Cipra posegla invazija Turška vojske in razpad na dve politični entiteti leta
1974.
5.1.1.PRVI PREBIVALCI CIPRA IN PREBIVALSTVENI RAZVOJ DO PRIHODA
TURKOV
Arheološke najdbe kažejo na prvo poselitev otoka okrog 7000 let pr.n.š., vendar je po
nekaterih predvidevanjih poselitev Cipra starejša. V bližnji Anatoliji so našli ostanke
poselitve, ki so še 1500 let starejši in zaradi bližine predvidevajo, da so v istem času
prvi lovci in nabiralci poselili tudi Ciper (Cyprusive, 2005).
V obdobju preseljevanja Grkov so ti okrog leta 1200 pr.n.š. naselili tudi Ciper V tem
času je bilo vse egejsko morje središče pomembnih zgodovinskih gibanj, ki so se širila
skoraj v vse smeri, zadevala številna ljudstva in spreminjala njihov razvoj. Prve
naselitve na egejskih otokih, na južni obali Anatolije in na Cipru so bile burne in
naseljencem delno vsiljene. Vendar v tem primeru ne moremo govoriti o kolonizaciji,
ker je šlo za prava preseljevanja. Pri tem so se priseljenci pomešali z domorodci, ki so
praviloma pripadali drugi rasi. Na vsem območju poselitve so Grki uveljavljali svojo
raso in kulturo in jo zavarovali pred grožnjo, da bi jih preplavili tuji elementi domačih
ljudstev. Grškim naselbinam se tako ni le posrečilo ohraniti svoje kulture, temveč so se
tudi uspešno zlile z domačimi ljudstvi in izoblikovale mešane kulture, imenovane
koine. Najbolj znana koina je prav ciprska (Zgodovina Človeštva, Knj. II/1 Stari svet,
1970, str.21-22).
Leta 709 pr.n.št. je Ciper zasedla Asirija, 669/663 je bilo na otoku nekaj neodvisnih
mestnih kraljevin, 570/500 je Ciper bil egiptovska kolonija, 380 pa ga zasede Perzija.
Ciprski kralji pomagajo Aleksandru Velikemu pri bojih s Fenečani. Po Aleksandrovi
smrti je Ciper povezan z Ptolemejsko dinastijo v Egiptu, leta 58 pr.n.št, pa postane
rimska provinca (Wikipedia, 2005).
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Sveti pavel, Sveti Barnabas in Sveti Mark leta 45 prinesejo na Ciper krščanstvo in v
novo vero spreobrnejo rimskega upravitelja. Ko leta 395 razpade Rimsko cesarstvo na
dva dela, Ciper pripade Vzhodnemu, Bizantinskemu cesarstvu. Hkrati se začne razkol
med Rimskokatoliško (t.i. Latinsko) cerkvijo s središčem v Rimu in Grško pravoslavno
cerkvijo s središčem v Bizancu (kasneje Konstantinoplu). Na Cipru so se oblikovale
skupnosti Latinske in Grške pravoslavne cerkve in skozi celoten srednji vek so se med
tema skupnostma nadaljevala rivalstva. Leta 649 otok zasedejo Arabci, ki favorizirajo
pravoslavce, ker se v Palestini proti muslimanom borijo Latinci. Ciper je bil v obdobju
križarskih vojn nekakšna baza za borce iz Evrope. Od leta 1191 do 1489 so mu vladali
Franki in razkol med obema cerkvama se je še povečal. Rimskokatoliška cerkev je
skušala svoji hierarhiji podrediti tudi Grško cerkev. Leta 1489 nadzor nad otokom
prevzamejo Benetke in Grška pravoslavna cerkev dobi popolno versko svobodo.
Visoke davščine in močno izkoriščanje prebivalstva pripravijo plodna tla za turško
invazijo, ki jo ljudje sprejmejo z odprtimi rokami. Leta 1571 Ciper tako postane del
Otomanskega imperija in naselitvene značilnosti otoka se spremenijo (Cyprusive, 2005;
Wikipedia C, 2005).
5.1.2.PRIHOD TURKOV
Prihod Turkov leta 1571 so prebivalci Cipra pozdravili in so z osvajalci do neke mere
celo sodelovali v upanju na izboljšanje razmer. Njihovim pričakovanjem so Turki delno
zadostili. Osovražena Latinska cerkev je bila uničena in številne cerkve spremenjene v
mošeje. Grška pravoslavna cerkev je ohranila vse pravice. Ukinjen je bil fevdalni
sistem in nekdanji tlačani so lahko postali lastniki zemlje. Sistem vladanja v
Otomanskem imperiju pa je bil podvržen zlorabam. Davke so pobirali Age, ki so svoj
položaj kupili od Porte v Istanbulu in so s pobranimi davki želeli čimveč zaslužiti.
Zaradi izkoriščanja je na Cipru v tem obdobju izbruhnilo več uporov, ki so jih krvavo
zadušili (Cyprusive, 2005).
Glede na uradni popis prebivalstva se je nemuslimanom na otoku pridružilo okrog
30.000 priseljencev iz Turčije, kar je močno spremenilo prebivalstveno strukturo otoka.
Že po porazu Benetk leta 1571 se je Lala Mustafa Paša, poveljnik turške vojske na
Cipru, odločil da bo na otoku po odhodu v Istanbul pustil 12.000 pehotnih vojakov za
oblikovanje obrambnih enot v Famagusti, Nikoziji in Kireniji. Poleg tega je 4.000
konjenikov razporedil v okolici Lemesossa, Paphosa in Kirenije. Ta vojaška sila je bila
dopolnjena z dodatnimi 20.000 vojaki in 2.000 konjeniki, ki so na otoku ostali kot
rezerva, oziroma civilni naseljenci. Ti vojaki so oblikovali osnovo za mlado skupnost
Ciprskih Turkov, ki je prišla iz Turčije. Sultan Selim II je naseljencem ponudil
odškodnino za njihove hiše in preživnino. Poleg tega so tudi vsem vojakom pomagali,
da iz Turčije čimprej pripeljejo na Ciper svoje družine (Cyprusive, 2005).
Po mnenju guvernerja Cipra pa priseljencev ni bilo dovolj. Primanjkovalo je predvsem
obrtnikov. Zato je Sultan izdal odlok za preselitev iz južnega dela Anatolije. To je bil
običajen korak Otomanskega imperija pri naselitvi osvojenih ozemelj. S tega območja
naj bi se preselila vsaka deseta družina. Njihovo posest so prodali in jim dali denar za
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nov začetek na Cipru. Poleg tega jim prva tri leta ni bilo treba plačevati davkov. Glavni
poudarek je bil na različnih obrtnikih z znanji, ki jih je na otoku najbolj primanjkovalo.
Poleg tega so imele prednost družine z velikim številom mladih hčera, ki so se poročale
z vojaki. V tem obdobju se je na otok preselilo 5720 družin, ki so naselile približno
100 izpraznjenih vasi na Mesaori ter v regiji Paphos. Najprej so prišle družine z južnih
obal Anatolije, v naslednjih letih pa so sledili priseljenci tudi iz notranjosti Anatolije
(Cyprusive, 2005).
Priseljevanje iz Turčije se je nadaljevalo vse do sredine 18.stoletja. Ob Britanski
zasedbi otoka leta 1878 je na Cipru živelo okrog 45.000 Turkov, slaba tretjina vsega
prebivalstva (Cyprusive, 2005).

5.1.3.PREBIVALSTVENI RAZVOJ V OBDOBJU BRITANSKE VLADAVINE
Britanska kolonialna oblast nad Ciprom je trajala od leta 1878 do leta 1960, ko je Ciper
dosegel neodvisnost. Socialni in gospodarski položaj prebivalstva se v prvih desetletjih
britanske vladavine ni bistveno spremenil. Pretežno podeželsko, kmetijsko prebivalstvo
je bilo revno, nepismeno in so ga večkrat prizadele lakote. Stanje se je izboljšalo z
uvedbo številnih reform. Z uničenjem kobilic na začetku 20. stoletja in zmago nad
malarijo v 40. letih so izključili najbolj grozeče naravne faktorje. V 20. in 30. letih so
odpravili obvezno plačevanje tributa (dajatve zemljiškim gospodarjem), prepovedali
izkoriščevalsko posojanje denarja in razvili delujoč zadružni sistem. V letih po
2.svetovni vojni je skoraj vsaka vas dobila vodovod. Zdravstveno oskrbo so izboljšali
do te mere, da je vsaka vas bila od najbližje bolnišnice oddaljena le eno uro vožnje.
Izboljšala se je tudi stopnja izobrazbe prebivalstva. Leta 1946 je bilo med starejšimi od
45 let le 37,8% pismenih, v starostni skupini 7-44 let pa že 77,6%. Izboljšave v
izobraževanju (tudi žensk) so se zgodile istočasno kot izboljšave pri prehrani in
higienskih standardih. S tem se je dvignil celoten življenjski standard. Povojna leta niso
prinesla le izboljšav v kmetijstvu in kmetijski proizvodnji, temveč tudi rast
gospodarstva nasploh. Socio-ekonomski razvoj so spremljale tudi spremembe v
demografiji otoka. Smrtnost se je že v 40.letih močno znižala, število rojstev pa se je
začelo zmanjševati po vojni (Brey, 1996).
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Tabela 1: Ciper-Rast prebivalstva (1881-1973)
Leto popisa št.prebivalstva rast (%)
1881
186,173
1891
209,286
12,4
1901
237,022
13,3
1911
274,108
15,6
1921
310,715
13,4
1931
347,959
12,0
1946
450.114
29,4
1960
573,566
27,4
1973
631,778
Vir: cv: Brey, 1996

Tabela 2: Etnično verska struktura prebivalstva Cipra (1881-1960)
Leto Skupaj Grki
popisa
število
1881 185,630 137,631
1931 347,959 276,572
1946 450,114 361,199
1960 556,660 442,521
Vir: cv: Brey, 1996

%
24.4
79.5
80.2
79.5

Turki
število
45,458
64,238
80.548
104.350

%
24.4
18.4
17.9
18.8

Armenci
število
174
3,337
3,686
3,628

%
0.1
1.0
0.8
0.7

Maroniti
število
830
1,704
2,083
2.708

%
0.4
0.5
0.4
0.5

Ostali
število
1,537
2,068
2.598
3,453

%
0.8
0.6
0.6
0.6

5.1.3.1.NOTRANJE SELITVE
Čeprav je bilo prebivalstvo na podeželju revno, do 2.svetovne vojne ni prišlo do selitev
v mesta. V obdobju 1881-1946 se je delež mestnega prebivalstva povečal le z 18,7 na
25,7%. Šele v obdobju 1946-1960 se je povečala rast treh največjih mest na Cipru
(Nikozija 4,3%, Limassol 4,3% in Famagusta 5,6% letno). Delež mestnega prebivalstva
je narasel na 38,1%. Preseljevanje v mesta so pospešile predvsem boljše možnosti
zaposlitve. Zaradi majhnih razdalj je veliko ljudi ostalo na podeželju in so dnevno
migrirali v mesta ( Brey, 1996).
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5.1.3.2.IZSELJEVANJE
Podatki o priselitvah in izselitvah do leta 1920 so nezanesljivi. Z nekaterimi izjemami
priseljevanja na Ciper v prvih desetletjih britanske vladavine skoraj ni bilo. Do konca
2.svetovne vojne tudi ni bilo omembe vrednega izseljevanja. Statistični podatki kažejo
na rast števila emigrantov od srede 50. let do neodvisnosti leta 1960, ko število doseže
najvišjo točko. Izseljevanje je vplivalo tudi na rast prebivalstva, ki se je v obdobju
1946-1960 zmanjšala za 20%. Zanimivo je, da se je večje izseljevanje iz Cipra začelo
šele, ko so se izboljšale socialno ekonomske razmere na otoku. Do večjega izseljevanja
je tako prišlo šele po gospodarskem razvoju, ki je prinesel nova delovna mesta. Zgolj s
podeželsko revščino se povečanja izseljevanja ne da razložiti. Pomembni so bili tudi
nekateri drugi faktorji: nastajanje meščanstva kot posledica urbanizacije, izboljšanje
ravni izobrazbe in razvoj izseljenske skupnosti v Londonu. Za Ciper je značilna t.i.
verižna emigracija, ko so se najprej izselili mladi moški, tem pa so kasneje sledili ostali
družinski člani. Pomembne so bile tudi vezi, ki so se spletle v vaseh na otoku (Brey,
1996).
Konec 50. let so se prvič pojavile politične migracije (notranje in zunanje). Napetosti
med skupnostima Ciprskih Grkov in Turkov so leta 1957 in 1958 prvič pripeljale do
spopadov. V senci teh dogodkov je prišlo do selitve manjšinskih skupin iz dotedanjih
etnično mešanih krajev ( Brey, 1996).
V obdobju 1956-1959 se je izselilo tudi veliko Angležev, kar je zaznamovalo konec
kolonialne uprave. Na otoku je ostalo vojaško osebje v dveh suverenih bazah
(Dhekelia in Akrotiri) in njihove družine ( Brey, 1996).
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Tabela 3: Izseljevanje v ciljne države in po etničnih skupinah
Leto

Etnična skupina
(%)

Ciljna država

Skupaj VB ZDA Grčija Kanada J.Afrika Ostale Grki Turki Britanci Ostali
1946 850
1947 2,238
1948 351
1949 1,048
1950 2,847
1951 3,808
1952 2,379
1953 1,169
1954 3,651
1955 5,704 4,469 109
13
60
83 84.4 15
0.1
0.4
1956 6,461 5,233 147 75
32
84
160 56.0 14
29.0
1.2
1957 5,447 4,702 245 7
22
52
152 64.9 17.0 16.5
1.6
1958 5,273 4,579 145 43
13
35
130 73.9 12
13.4
1.2
1959 6,250 5,809 104 37
12
38
135 67.4 20
11.7
0.9
1960 14,589 13,534 141 9
11
274
350 80.6 15
2.4
1.8
1961 13,489 12,337 111 9
10
331
249 79.5 19
0.2
1.5
1962 6,277 4,970 90 19
6
193
446 80.5 14
0.1
5.5
1963 2,933 2,187 51
8
32
133
247 78.6 15
0.4
5.5
1964 5,081 3,859 107 88
55
213
367 78.6 20
0.1
1.7
1965 2,967 1,993 63 63
203
120
185 80.2 19
0.2
0.5
1966 3,408 1,868 315 65
270
184
164 53.8 16
0.5
1967 3,470 2,229 208 55
293
100
118 73.2 26
0.2
0.7
1968 2,676 1,452 199 131 140
113
151 81.0 19
0.2
1969 2,378 1,164 161 72
145
149
218 85.2 14
0.1
0.4
1970 2,318 800 200 46
206
92
192 75.1 25
0.2
0.2
1971 2,271 676 171 53
180
156
186 72.6 27.0
0.4
1972 1,318 288 100 47
120
45
113 65.8 34
0.1
1973 1,312 203 106 6
158
80
78 67.1 33
Vir: cv: Brey, 1996
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5.1.4.SPREMEMBE MED LETOMA 1960 IN 1974
Vzroki migracij po osamosvojitvi so postali bolj zapleteni. Socialno ekonomski vzroki
so se prepletali z nasilnimi izgoni in državno prebivalstveno politiko.
Leta 1960 je bilo med skupno 635 naselji 126 etnično mešanih, 392 grških in 117
turških naselij. Torej je bilo že takrat bolj običajno živeti v etnično čistih naseljih,
čeprav o etnični razdeljenosti še ni bilo moč govoriti. To se je spremenilo po ločitvi
grške in turške skupnosti v letih 1963/64, ko so predstavniki Ciprskih Turkov zapustili
skupno vlado in administracijo. Njihov cilj je bil doseči prostorsko ločitev obeh
skupnosti. Edina možnost za takšno ločitev je bilo oblikovanje ločenih turških
naselitvenih otokov. V te enklave, ki jih je varovala Turška vojska, se je takrat preselilo
20.000 Ciprskih Turkov. Turki so do leta 1973 zapustili 21 popolnoma turških in 59
etnično mešanih naselij. V letih 1974/75 je prišlo do dokončne nasilne ločitve obeh
skupnosti ( Brey, 1996).

5.1.4.1.IZSELJEVANJE PO OSAMOSVOJITVI
Statistični podatki (tabeli 3 in 4) kažejo na kratkotrajen porast števila izselitev v letih
1960 in 1961. V naslednjih letih se je število zopet postopno zmanjšalo. Delno se je to
zgodilo zaradi britanske imigracijske politike. 1.julija 1962 je začel veljati Zakon o
imigraciji iz dežel Commonwealtha, po katerem so priseljenci iz teh dežel za bivanje in
delo v Veliki Britaniji potrebovali delovno dovoljenje. To je na Cipru sprožilo skoraj
panično izseljevanje do tega datuma. V naslednjih letih je zato opazen močan upad
števila emigrantov v Veliko Britanijo. Do rasti števila izseljencev leta 1964 je prišlo
zaradi medetničnih spopadov, ki so se začeli za Božič 1963. Zanimivo je, da Grčija in
Turčija kot matični državi skupnosti do leta 1974 nista bili pomembni kot ciljni državi
izseljencev. To kaže na ekonomske vzroke za migracije. Velika večina izseljencev v
tem obdobju je odšla v Veliko Britanijo. Razlogov za to je več: vključitev neodvisne
Republike Ciper v Commonwealth, povezanost z nekdanjo kolonialno silo in obstoj
izseljenske skupnosti v Londonu, ki je privlačila nove izseljence ( Brey, 1996).

5.1.5.NOTRANJE IN ZUNANJE MIGRACIJE PO LETU 1974
Poleti 1974 je Turška vojska v več napadih zavzela 37% otoka. Približno 160.000
Ciprskih Grkov je bilo takrat prisilno in stalno izgnanih s svojih domov. Po oblikovanju
demarkacijske črte leta 1975 se je na sever otoka, ki je bil pod zasedbo Turške vojske,
z juga izselilo 44.000 Ciprskih Turkov ( Brey, 1996).
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Karta 3: Sprememba prostorske etnične strukture prebivalstva Cipra

(Le Monde diplomatique, 2005)
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5.1.5.1.MIGRACIJE V REPUBLIKI CIPER
Zaradi invazije Turške vojske in izgona 160.000 Ciprskih Grkov s severa otoka je
ponovno naraslo število izseljencev. Ekonomskim izseljencem so se sedaj pridružili še
begunci s severa, ki so Ciper zapustili v iskanju zaposlitve. Ponoven padec števila
izseljencev sovpada z gospodarskim razvojem Republike Ciper konec 70. let prejšnjega
stoletja. Po obdobju množične brezposelnosti se je ta leta 1978 zmanjšala do nivoja
polne zaposlitve. Večina beguncev je v toku 80. let dobila stanovanja, kar je bilo
mogoče zlasti z močnim tujim financiranjem stanovanjskih programov ( Brey, 1996).
V tem obdobju je prišlo tudi do sprememb pri ciljnih državah. Kot je razvidno iz tabele
4, je Velika Britanija izgubila svojo vlogo glavnega cilja izseljencev s Cipra. To vlogo
je prevzela Avstralija, precejšnje število ljudi se je izselilo tudi v ZDA in Kanado.
Pomemben cilj izseljencev je prvič postala Grčija ( Brey, 1996).
V začetku 80. let se je prvič več ljudi v Republiko Ciper priselilo kot izselilo. Čeprav o
poreklu teh priseljencev ni podatkov, lahko sklepamo, da gre za Ciprske Grke iz
izseljenskih skupnosti, ki so se vračali domov. Poleg tega se je na otok priselilo
določeno število tujcev, ki so se ali poročili s Ciprčani ali pa so se odločili, da bodo na
Cipru preživeli svoj pokoj. Po letu 1989 se je število priseljencev močno povečalo tudi
zaradi sprostitve trga delovne sile. Leta 1992 se je v Republiko Ciper tako priselilo
okrog 16.000 zdomcev iz Vzhodne Evrope in držav Tretjega sveta. Poleg tega je na
otok prišlo neznano število ilegalnih priseljencev. Po ločitvi otoka na dva dela leta 1974
je priseljevanje postalo najpomembnejši del celotnega prirastka prebivalstva v
Republiki Ciper. Med letoma 1976 in 2004 se je število prebivalcev povečalo skoraj za
dvakrat (tabela 5) (Brey, 1996).
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Tabela 4: Republika Ciper-Izseljevanje v ciljne države (1974-1988)
Leto
Skupaj VB
1974 3.346 649
1975 5,454 529
1976 5,647 726
1977 3,689 781
1978 1,835 381
1979 1.087 297
1980 525
64
1981 192
5
1982 204
2
1983 87
10
1984 98
1
1985 96
1
1986 181
0
1987 185
4
1988 129
1
Vir: cv: Brey, 1996

Ciljna
država
Avstralija ZDA Grčija Kanada J.Afrika Ostale
909
178 646
503
199
262
2,023 575 1,029 768
227
303
2,612 356 880
338
328
407
1,058 288 605
263
417
277
357
198 421
132
187
159
223
126 68
93
203
77
132
69
92
76
44
49
104
21
2
34
16
10
115
33
3
26
19
6
58
8
1
8
63
15
1
11
7
80
4
7
4
159
9
4
4
5
148
11
12
0
4
6
104
5
4
6
3
6

Tabela 5: Republika Ciper-število prebivalstva in rast (1976-2004)
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Število
Število
prebivalstva
rast
Leto
prebivalstva
rast
(v tisočih)
(%)
(v tisočih)
(%)
1976
497,9
-0.9
1991
594,9
2.7
1977
497,5
-0.1
1992
610,6
2.6
1978
499,6
0.4
1993
624,1
2.2
1979
503,2
0.7
1994
644,7
3.3
1980
508,6
1.1
1995
656,3
1.8
1981
515,0
1.3
1996
666,3
1.6
1982
520,8
1.1
1997
675,2
1.4
1983
527,6
1.3
1998
682,9
1.3
1984
534,8
1.4
1999
690,5
1.1
1985
541,1
1.2
2000
697,5
1
1986
547,5
1.2
2001
705,5
1.1
1987
553,5
1.1
2002
715,1
1.2
1988
559,3
1.0
2003
730,4
1.6
1989
567,5
1.5
2004
749,2
2.3
1990
579,4
2.1
Vir: Statistična služba Republike Ciper (CYSTAT), 2005; cv: Brey, 1996
Leto
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5.1.5.2.MIGRACIJE V TURŠKI REPUBLIKI SEVERNI CIPER
V severnem delu Cipra, kjer se je leta 1983 oblikovala Turška republika Severni Ciper
je postal problem izseljevanja in priseljevanja vroče politično vprašanje. Število
prebivalstva med letoma 1974 in 1990 se je povečalo za 44%, kar kaže na izredno
pomembnost priseljevanja. Demografski razvoj v TRSC je močno varovana državna
skrivnost. Podatki o številu prebivalstva so zato vprašljivi in večkrat podvrženi
manipulaciji. Posebno občutljivo je vprašanje razdelitve na avtohtone Ciprske Turke in
priseljence iz Turčije. Danes nihče več ne taji, da se je na sever Cipra priselilo veliko
ljudi iz Anatolije. Odprto ostaja vprašanje, ali je pri tem šlo za načrtno kolonizacijo
otoka z namenom spremeniti demografsko podobo Cipra ali za omejen dotok potrebne
delovne sile. Po Virih Ciprskih Grkov je število priseljencev iz Turčije (brez vojaškega
osebja) v TRSC približno 80.000. Omenjeni Viri opozarjajo tudi na »poturčevanje«
grških krajevnih imen in ropanje oziroma uničevanje grških cerkva in samostanov. Po
drugi strani administracija Ciprskih Turkov število priseljencev verjetno močno
podcenjuje. Uradni podatki navajajo med 17.000 in 19.000 priseljencev iz Anatolije
(Brey, 1996).
V luči objektivnih posrednih podatkov ne moremo dvomiti o velikopotezni migracijski
politiki oblasti v TRSC. Kot je bilo že omenjeno, se je po letu 1974 s severa izselilo
160.000 Ciprskih Grkov, medtem ko se je z juga priselilo le 44.000 Ciprskih Turkov.
Ta razlika je ustvarila prebivalstveni vakuum, ki je bil dodatno okrepljen s hišami in
obdelovalno zemljo, ki so jo za seboj pustili grški begunci. Upad števila prebivalstva so
nadomestili s priseljenci iz Anatolije. Neproporcionalno velika rast števila prebivalstva
med leti 1974-1977 (tabela 6) ne pušča veliko dvomov v obstoj takšne migracijske
politike (Brey, 1996).
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Tabela 6 : TRSC-število prebivalstva in rast (1976-2003)
Število
Število
prebivalstva
rast
Leto
prebivalstva
(v tisočih)
(%)
(v tisočih)
1974
115.758
1990
171,469
1976
130,136
2.5
1991
173,756
1977
145,000
11.4
1992
175,118
1978
146,740
1.2
1993
177,120
1979
148,501
1.2
1994
179,208
1980
149,610
0.8
1995
181,363
1981
151,233
1.1
1996
183,290
1982
153,239
1.3
1997
201,914
1983
155,521
1.5
1998
204,225
1984
157,984
1.6
1999
206,562
1985
160,287
1.5
2000
208,886
1986
162,676
1.5
2001
211,191
1987
165,035
1.5
2002
213,491
1988
167,256
1.4
2003
215,790
1989
169,272
1.2
Vir: Državna organizacija TRSC za načrtovanje, 2005; cv: Brey, 1996
Leto

rast
(%)
1.3
1.3
0.8
1.1
1.2
1.2
1.1
10.2
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1

Točno število priseljencev na turški del otoka od leta 1974 je zaradi pomanjkljive baze
podatkov in njihove politične občutljivosti vprašljivo. Po ocenah naj bi leta 1993 v
TRSC živelo 70.000 Turkov iz Anatolije. V veliki meri gre za kmete in pastirje, ki so
se naselili v hiše in na posestva Ciprskih Grkov, ki so zbežali na jug. Dodatno skupino
priseljencev sestavljajo Turki, ki sezonsko ali celoletno živijo na Cipru kot zdomci,
trgovci ali podjetniki. K tem je treba dodati še okrog 6.500 turških študentov. Poleg
tega je na otoku nastanjenih okrog 30.000 turških vojakov, ki pa ne spadajo k
prebivalstvu TRSC. Prav tako kot v Republiki Ciper pa v TRSC živi neznano število
ilegalnih priseljencev (Brey, 1996).
Politično vroče je tudi vprašanje izseljevanja avtohtonih Ciprskih Turkov. Velik del
priseljencev iz Anatolije naj bi bili pravzaprav avtohtoni Ciprski Turki, ki se z otoka
izselili zaradi političnih pritiskov Ciprskih Grkov, po oblikovanju TRSC pa naj bi se
ponovno preselili na Ciper. Ta teza pa ne vzdrži kritičnega pretresa podatkov, kajti
izseljevanje Ciprskih Turkov v dveh desetletjih pred 1974 ni bilo posebno izrazito
(tabela 3). Ob upoštevanju naravnega prirastka brez priseljevanja bi leta 1990 v TRSC
moralo živeti med 100.000 in 106.000 prebivalcev. Zaradi izrazitega priseljevanja v
obdobju 1974/77 je ta številka precej višja (171.469). Opazno je bilo tudi močno
izseljevanje avtohtonih Ciprskih Turkov (Brey, 1996).
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Ob upoštevanju posrednih podatkov o številu priseljencev iz Anatolije in izseljevanja
Ciprskih Turkov je opazna nevarnost, da bodo avtohtoni otoški Turki postali manjšina
na svoji zemlji, če se to že ni zgodilo. Razlog za močno izseljevanje avtohtonega
prebivalstva (zlasti izobraženega) je predvsem slaba gospodarska razvitost TRSC
(Brey, 1996).

5.1.5.3.PROSTORSKA STRUKTURA POSELITVE V REPUBLIKI CIPER
Poleg zunanjih migracij se je v obdobju od leta 1960 spremenila tudi prostorska
struktura poselitve. Medtem ko med letoma 1960 in 1973 ni opazne rasti števila
mestnega prebivalstva je po letu 1974 vidna večja rast mest. Delež mestnega
prebivalstva je bil leta 2004 že 69% (tabela 7) (Brey, 1996).
Pri notranjih selitvah prebivalstva v Republiki Ciper lahko izpostavimo nekaj
značilnosti. Opazna je velika porast prebivalstva v mestih z okolico kot posledica
priseljevanja s podeželja in naselitve beguncev iz severa otoka v načrtno zgrajene
stanovanjske soseske. Privlačna območja večjih mest so se razširila daleč na podeželje
in delež podeželskega prebivalstva se dnevno vozi na delo v mesta. Na podeželskih
območjih v relativni bližini mest se zato prebivalstvo v zadnjih letih povečuje. Za
območja, ki so od večjih mest bolj oddaljena (predvsem gorska območja) je značilno
izseljevanje in staranje prebivalstva. Veliko naselij, kjer so pred letom 1974 živeli
Ciprski Turki, ostaja praznih (po oceni naj bi bilo takšnih naselij 40%). To drži
predvsem za podeželska naselja, ki so od mest bolj oddaljena (Brey, 1996).
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Tabela 7: Republika Ciper - Število prebivalstva po okrajih
Okraj

POPIS
1992
2001

Ocena (v 1000ih)
2002 2003 2004

Urbana območja
Lefkosia
Larnaka
Lemesos
Pafos
Skupaj

181,234
62,178
139,424
33,246
416,082

205,633
71,740
160,733
47,198
485,304

208.9
73.2
163.9
48.3
494.3

213.5 219.2
74.9 77.0
167.8 172.5
49.7 51.3
505.9 520.0

Ruralna območja
Lefkosia
Ammochostos
Larnaka
Lemesos
Pafos
Skupaj

68,367
31,513
40,616
38,016
20,419
198,931

73,912
38,371
45,384
40,324
20,234
218,225

74.6
39.1
46.1
40.7
20.3
220.8

75.6 76.9
40.1 41.2
47.0 48.2
41.4 42.3
20.4 20.6
224.5 229.2

Skupaj
249,601 279,545 283.5 289.1
Lefkosia
31,513 38,371 39.1 40.1
Ammochostos
102,794 117,124 119.3 121.9
Larnaka
177,440 201,057 204.6 209.2
Lemesos
53,665 67,432 68.6 70.1
Pafos
615,013 703,529 715.1 730.4
Skupaj
VIR: Statistična služba Republike Ciper (CYSTAT), 2005

296.1
41.2
125.2
214.8
71.9
749.2

5.1.5.4.PROSTORSKA STRUKTURA POSELITVE V TURŠKI REPUBLIKI
SEVERNI CIPER
Prostorska struktura poselitve v Turški republiki severni Ciper kaže vse značilnosti
države v razvoju. Opazna je premočna prebivalstvena rast glavnega mesta Nikozije (ki
ni v sorazmerju z razvojem mestne ekonomije) in hkratna stagnacija števila prebivalcev
na podeželskih območjih. Ker je gospodarstvo močno odvisno od kmetijstva, zaenkrat
število prebivalcev na podeželju še ne upada, niti v bolj oddaljenih območjih (polotok
Karpas). Zemljo tam večinoma obdelujejo priseljenci iz Anatolije, za katere je značilna
visoka stopnja rodnosti (Brey, 1996).
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5.2.DEMOGRAFSKI KAZALCI REPUBLIKE CIPER
Konec leta 2004 je v Republiki Ciper živelo 749.200 ljudi, gostota poselitve je bila 127
ljudi na km2. naravni prirastek je bil 4,2 promila, poleg tega se je v Republiko Ciper
priselilo 15.724 ljudi oziroma 2,1% vsega prebivalstva. Skupna rast prebivalstva je leta
2004 znašala 2,5%. Leta 2002 je bila pričakovana starost ob rojstvu 81,4 leta za ženske
in 77,0 let za moške. Delež prebivalstva z vsaj končano osnovno šolo je bil ob popisu
leta 2001 91,5%. Delež prebivalstva z višjo ali visoko izobrazbo je bil 22,3%.
Tabela 8: Republika Ciper - Prebivalstveni kazalci (1999-2004)
1999
690.5
1.1
117
12.4
7.4
5.0
4200

2000
697.5
1.0
118.3
12.2
7.7
4.5
3960

2001
705.5
1.1
120
11.6
6.9
4.8
4650

Prebivalstvo (tisoč)
Letna rast preb. (na 1000 preb.)
Gostota poselitve (ljudi./km2)
Rodnost
Smrtnost
Naravni prirastek (na 1000 preb.)
Migracije (število)
Pričakovana starost ob rojstvu
Moški
75.3
76.1
Ženske
80.4
81.0
Izobrazba (%)
Brez šole
2.1
Nedokončana Osnovna šola
6.4
Osnovna šola
20.6
Nižja srednja šola
13.0
Licej
35.3
Višje šole
9.6
Univerza
12.3
Doktorat
0.4
Neznano
0.3
VIR: Statistična služba Republike Ciper (CYSTAT), 2005

2002
2003 2004
715.5 730.4 749.2
1.2
1.6
2.3
121 123.9
127
11.1
11.2
11.3
7.3
7.2
7.1
3.8
4.0
4.2
6885 12342 15724
77.0
81.4

Republika Ciper je etnično homogena država brez številčnejših manjšin. Največji
manjšinski skupnosti sta Maroniti in Armenci. V obdobju 1992-2001 se je število vseh
etničnih skupin povečalo, tudi število Ciprskih Turkov, ki pa jih je zanemarljivo malo.
Pred ločitvijo Cipra na dva dela je bilo prebivalstvo bolj mešano in etnično homogenih
območij ni bilo. Po dogodkih leta 1974 se je slika popolnoma spremenila in nastali sta
dve državi, ki sta etnično homogeni.
Tabela 9: Republika Ciper - Prebivalstvo po etnični pripadnosti
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1992
2001
Ciprski Grki
572,311 618,455
Armenci
1,016
1,341
Maroniti
2,910
3,658
Latinci
109
279
Ciprski Turki
163
360
neopredeljeni
10
661
Skupaj
615,013 703,529
VIR: Statistična služba Republike Ciper (CYSTAT), 2005
Podobno kot pri etnični pripadnosti je tudi pri verski pripadnosti opaziti homogenost.
Daleč največ je grških Pravoslavcev.
Tabela 10: Republika Ciper - Prebivalci po verski pripadnosti (%)
2001
Pravoslavni
94.8
Armenci
0.3
Maroniti
0.6
Rimokatoliki
1.5
Muslimani
0.6
Anglikanci
1.0
neopredeljeni
1.3
VIR: Statistična služba Republike Ciper (CYSTAT), 2005
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5.3.DEMOGRAFSKI KAZALCI TRSC

Konec leta 2003 je v TRSC živelo 215.790 prebivalcev. Gostota poselitve je bila 66,6
človeka na km2, kar je približno pol manj kot v Republiki Ciper. Naravni prirastek je
bil višji in je znašal 7 promilov. Pričakovana starost ob rojstvu je leta 2000 znašala 75.1
leta za ženske in 70.9 let za moške in je bila za približno 6 let nižja kot na jugu Cipra.
Po uradnih podatkih je imelo leta 2003 opravljeno osnovno in nižjo srednjo šolo 100%
prebivalstva. Vendar so ti podatki močno dvomljivi, saj naj bi imelo visoko izobrazbo
leta 2004 kar 72% prebivalstva.
Tabela 11: TRSC - Prebivalstveni kazalci (1999-2003)
1999
2000
2001
2002 2003
Prebivalstvo
206,562 208,886 211,191 213,491 215,790
Letna rast preb. (%)
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
Gostota poselitve
63.7
64.4
65.1
65.9
66.6
Rodnost
15.0
16.0
15.0
15.0
15.0
Smrtnost
8.0
8.0
8.0
8.0
8.0
Naravni prirastek (na 1000 preb.)
7.0
8.0
7.0
7.0
7.0
Pričakovana starost ob rojstvu
Moški
70.9
70.9
Ženske
75.1
75.1
Izobrazba (%)
Osnovna šola
100
100
100
100
100
Nižja srednja šola
100
100
100
100
100
Splošne in tehnične srednje šole
74
80
86
86
95
Univerza
56
54
59
68
72
Vir: Državna organizacija TRSC za načrtovanje, 2005
Kot je bilo v tem poglavju že omenjeno, je število priseljencev v TRSC občutljivo
politično vprašanje. Po ocenah priseljenci iz Anatolije sestavljajo že več kot polovico
celotnega prebivalstva.
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6.PROSTORSKA STRUKTURA KONFLIKTNEGA OBMOČJA
6.1.USTANOVITEV UNFICYP
Po spopadih okoli Božiča 1963 so vlade držav porokov (Velika Britanija, Grčija in
Turčija) ponudile skupno mirovno misijo vladi Cipra zaradi možnosti izbruha še
hujšega nasilja. Mirovne sile je vodila Velika Britanija, sodelovali pa so vojaki vseh
treh držav, ki so bili že pred tem nastanjeni na otoku. Skupne sile so bile tako
ustanovljene 26.decembra, že tri dni kasneje pa so dosegli premirje. 30.decembra so
oblikovali nevtralno območje, t.i. "zeleno linijo" ob črti premirja med območjema, ki so
ju zasedle enote sprtih strani v Nikoziji. Nevtralno območje naj bi nadzorovale
združene mirovne sile, dejansko pa so mirovne naloge izvajali le britanski vojaki.
Nadalje so se dogovorili, da se bodo februarja 1964 v Londonu srečali predstavniki
vlad vseh treh držav porokov in predstavniki sprtih strani, o čemer so poročali tudi
Varnostnemu svetu ZN (UNFICYP, 2005).
Medtem je že 26.decembra stalni odposlanec Cipra v ZN zahteval sestanek
Varnostnega sveta, ki naj bi razpravljal o pritožbi ciprske vlade zoper Turčijo. Poleg
tega so skupaj z državami poroki Generalnega sekretarja ZN zaprosili, naj imenuje
posebnega odposlanca za Ciper. Ta je januarja imenoval indijskega generala
P.S.Gyanija za svojega osebnega odposlanca. Na Cipru naj bi ostal do konca februarja
(kasneje so mu mandat podaljšali za en mesec) in opazoval potek mirovnih pogajanj.
Mirovna konferenca v Londonu ni prinesla želenih rezultatov. Vlada Republike Ciper
je zavrnila pobude za povečanje števila vojakov mirovnih sil na otoku in je zahtevala,
da nadzor nad njimi prevzamejo Združeni narodi. Stanje na Cipru se je medtem močno
poslabšalo. General Gyani je poročal o številnih spopadih, ugrabitvah in umorih ter
razkroju vladnega aparata. Britanske sile so se znašle pred kopico problemov in
pozornost mednarodne skupnosti se je hitro obrnila k oblikovanju sil pod vodstvom ZN
(UNFICYP, 2005).
Na svojem 1102. sestanku 4.marca 1964 so članice Varnostnega sveta ZN soglasno
sprejele Resolucijo 186. V njej je uvodoma zapisano, da Varnostni svet ugotavlja: »da
trenutna situacija na Cipru lahko ogrozi mednarodni mir in varnost in se lahko še
poslabša, če ne bodo sprejeti dodatni ukrepi za ohranitev miru in iskanje stalne rešitve.
Z upoštevanjem stališč, ki so jih vpletene strani zavzele v podpisanih dogovorih v
Nikoziji 16.avgusta 1960 in z upoštevanjem Ustanovne listine Združenih narodov, še
zlasti člena 2, odstavka 4, ki se glasi: Vse Članice se bodo v mednarodnih odnosih
odpovedale sili ali grožnji s silo proti ozemeljski celovitosti in politični neodvisnosti
katerekoli države;
1.Poziva vse države Članice, naj se, upoštevaje svoje dolžnosti po Ustanovni listini
ZN, vzdržijo vsakršne akcije ali grožnje z akcijo, ki bi poslabšala situacijo v
suvereni Republiki Ciper ali ogrozila mednarodni mir;
2.Prosi Vlado Cipra, ki ima dolžnost ohraniti in obnoviti spoštovanje zakonov in
red, naj z vsemi možnimi dodatnimi sredstvi ustavi nadaljnje nasilje in
prelivanje krvi na Cipru;
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3.Poziva skupnosti na Cipru in njihove voditelje, naj se vzdržijo nadaljnjih nasilnih
dejanj;
4.Priporoča oblikovanje, s privolitvijo Vlade Cipra, Mirovnih sil Združenih
narodov na Cipru. Sestavo in velikost sile bo določil Generalni sekretar v
posvetovanju z Vladami Cipra, Grčije, Turčije in Združenega Kraljestva Velike
Britanije in Severne Irske. Poveljnika sil bo določil Generalni sekretar in
odgovarjal bo neposredno njemu. Generalni sekretar, ki bo redno obveščal
države, ki bodo zagotovile vojake za silo, bo periodično o operaciji poročal
Varnostnemu svetu:
5.Priporoča, da naj sila deluje v interesu ohranjanja mednarodnega miru in
varnosti in naj po svojih najboljših močeh prepreči ponovne spopade in naj
prispeva k ohranitvi in obnovitvi spoštovanja zakonov in reda in vrnitvi k
normalnemu stanju;
6.Priporoča, da mandat sile traja periodično po tri mesece, vse stroške pa po
medsebojnem dogovoru nosijo Vlade, ki prispevajo svoje sile in Vlada Cipra.
Generalni sekretar lahko v te namene sprejema tudi prostovoljne prispevke;
7.Priporoča tudi, da Generalni sekretar določi, v dogovoru z Vlado Cipra in
Vladami Grčije, Turčije in Združenega Kraljestva, posrednika, ki bo po svojih
najboljših prizadevanjih promoviral mirno rešitev in skupen dogovor o
problemu, ki je pred Ciprom, pri obeh skupnostih in vladah prej omenjenih
držav, pri tem pa bo upošteval blagostanje prebivalcev Cipra kot celote in
ohranitev mednarodnega miru in stabilnosti. Posrednik bo o svojih
prizadevanjih periodično poročal Generalnemu sekretarju;
8.Zahteva od Generalnega Sekretarja, da iz sredstev Združenih narodov prispeva
za stroške in honorar posrednika in njegovih pomočnikov.« (Resolucija 186 VS
ZN, 2005).
6.marca je Generalni Sekretar za posrednika določil generala Gyanija in začel pogovore
z državami, ki naj bi zagotovile čete. Medtem se je stanje na Cipru ponovno poslabšalo.
Mirovna misija UNFICYP se je začela 13. marca 1964 s prihodom Kanadskega
kontingenta, operativna pa je postala dva tedna kasneje, ko se je na Cipru zbralo
zadostno število vojakov iz različnih držav (UNFICYP, 2005).
14. aprila je začela delovati Civilna Policija UNFICYP (UNCIVPOL) (UNFICYP,
2005).
Tudi po prihodu sil UNFICYP sta na Cipru ostala Grški in Turški kontingent (po
sporazumu iz leta 1960 je bilo na Cipru 950 grških in 650 turških vojakov). Generalni
sekretar ZN je predlagal, da naj zapustita otok ali pa preideta pod poveljstvo ZN,
vendar ne kot del UNFICYP. Grki so slednji predlog sprejeli, Turki pa ne, zato sta oba
kontingenta ostala na otoku pod poveljstvom svojih držav (UNFICYP, 2005).
Mednarodne sile so bile razporejene po celem otoku, pri čemer so upoštevali meje
administrativnih enot. S tem so želeli ustvariti boljše ozračje za sodelovanje s
prebivalci. Kontingenti so bili po otoku razporejeni glede na možnost oboroženega
spopada v različnih delih otoka. V Nikoziji so bile čete razporejene na zeleni liniji,
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drugje pa so bile skoncentrirane tam, kjer je bila nevarnost spopada največja
(UNFICYP, 2005).

6.2.NAČELA DELOVANJA SIL UNFICYP
Glede na izkušnje v prvih 6 mesecih delovanja je Generalni sekretar ZN v svojem
poročilu 10.septembra 1964 podal povzetek načel, po katerih UNFICYP deluje še
danes:
-vsi kontingenti posameznih držav ukaze dobivajo le od poveljnika UNFICYP,
-vojaki so oboroženi, a lahko silo uporabijo le v primeru samoobrambe, če je to v
skladu z nalogami ohranjanja miru in stabilnosti,
-osebje mora delovati zadržano in nepristransko v stikih s člani grške in turške
skupnosti
-pod samoobrambo se razume obramba vojaške postojanke ali vozila, kot tudi
pomoč ostalemu (nevojaškemu) osebju UNFICYP pod napadom,
-pri samoobrambi se uporabi čim manjša sila in še to le, ko so izčrpana vsa ostala
sredstva za preprečitev nasilja (odločitev o uporabi sile v takšnih situacijah
sprejme poveljnik postojanke),
-izjeme, ki dovoljujejo uporabo sile so poskus napada na postojanko, poskus
razoroževanja in preprečevanje izvajanja nalog, ki jih je vojakom odredil njihov
poveljujoči (UNFICYP, 2005).

6.3.ZGODOVINA DELOVANJA UNFICYP

Sile UNFICYP so že od ustanovitve bile vpletene v širok krog aktivnosti, ki so vplivale
na skorajda vse strani življenja na otoku, pogosto v težkih razmerah. Pri opravljanju
nalog so nujno bile v stiku s ciprsko vlado in oblastjo ciprskih Turkov, večkrat pa tudi z
vladama Grčije in Turčije. V primerih vojaških spopadov so morale mednarodne sile
iskati mirne rešitve, s katerimi sta se strinjali obe strani. Vedno znova so pošiljali
sporočila in pozive civilnim oblastem in vojaškim poveljnikom naj se vzdržijo
provokativnih dejanj, nadzorujejo premirje in pripomorejo k vrnitvi v normalno stanje.
Problem je predstavljala tudi različna interpretacija vloge mednarodnih sil. Vlada Cipra
je videla vlogo UNFICYP v zajezitvi upora Ciprskih Turkov, ti pa so vlogo UNFICYP
videli v ponovni vzpostavitvi statusa turške skupnosti po ustavi iz leta 1960. Generalni
sekretar je zavrnil obe interpretaciji (UNFICYP, 2005).
Za normalno opravljanje svojih del so morali vojaki UNFICYP imeti neomejen dostop
do vsega ozemlja Cipra in imeti pravico do uporabe cest, mostov in letališč. Obe sprti
strani sta večkrat ovirali to pravico, tudi z neposrednim streljanjem na mednarodne sile
(UNFICYP, 2005).
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Karta 4: Razporeditev sil UNFICYP leta 1965

(UNFICYP, 2005)
Glavni cilj delovanja je bil vzpostavitev takšnih pogojev bivanja, ki bi vsem
prebivalcem otoka omogočil normalno življenje in delo brez strahu za življenje.
Pomemben del nalog je bil tako humanitarne narave. Že od začetka so sile ZN na otoku
sprejele določena merila delovanja:
-spremstvo za civiliste, hrano in blago po cestah Cipra, zlasti za ciprske Turke, ki so
se bali ugrabitev
-dogovori o spravilu poljščin in nadzor spravila blizu vojaških pozicij v rokah druge
skupnosti
-dostop vladnih služb do ciprskih Turkov (pošta, socialni prispevki)
-sodelovanje z Rdečim Križem pri pomoči razseljenim osebam (UNFICYP, 2005).
Po krizi leta 1967 so ZN dosegli, da so otok zapustile vse tuje sile, razen vojakov
UNFICYP. Kljub tej krizi je postopno izboljševanje razmer pripeljalo do zmanjševanja
števila vojakov sil ZN na otoku s 6.275 leta 1964 do 3.150 leta 1972. Spomladi 1974
se je število vojakov zmanjšalo za nadaljnjih 381. Zaradi razvoja dogodkov v
naslednjih mesecih pa so ZN svoje sile bili pripravljeni ponovno okrepiti (UNFICYP,
2005).
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Po vojaškem državnem udaru v Atenah, ki je posledično pripeljal do napadov Ciprskih
Grkov in invazije Turške vojske, so se razmere na otoku močno spremenile. Resolucija
186 je predvidevala le medetnične spopade, ne pa direkten vojaški napad ene izmed
držav porokov. Enote UNFICYP so povišale stopnjo pripravljenosti, pomagale so pri
delineaciji med sprtima stranema, postavile dodatna opazovalna mesta in povečale
pogostost patrulj po vsem otoku. Hkrati so na otok prispele okrepitve, tako da je število
osebja UNFICYP na otoku zraslo na 4.444, poleg tega so dobili nekaj novih
pristojnosti:
-Oblikovanje varnostne cone na meji ozemlja, ki ga je okupirala Turška vojska.
Vstop v to cono so imeli le vojaki UNFICYP.
-Vse zasedene Turške enklave so morali zapustiti Grki ali Ciprski Grki in prišle so
pod varstvo UNFICYP, prav tako tudi ostale Turške enklave zunaj zasedenega
ozemlja.
-V mešanih vaseh je UNFICYP izvajala varnostne in policijske naloge.
-Sprti strani naj bi v najkrajšem možnem času izpustili ali zamenjali ujetnike
(vojaške in civilne) (UNFICYP, 2005).
Po propadu pogajanj se je napad Turške vojske nadaljeval, dokler ni ta 16.avgusta
razglasila premirja. Vojaki UNFICYP so se znašli v nerodnem položaju in utrpeli
veliko žrtev. Pomembne so postale predvsem humanitarne akcije. UNFICYP so
pomagale civilistom, ujetim v spopadih. Kmalu pa je postalo jasno, da bo potrebna širša
akcija, saj je pomoč potrebovala dobra tretjina prebivalcev otoka, veliko jih je ostalo
tudi brez domov (UNFICYP, 2005).
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Že od ustanovitve so bile mirovne sile pomemben dejavnik ZN pri ohranjanju miru in
stabilnosti na Cipru, kot pogoju iskanja konstruktivne rešitve ciprskega vprašanja. Do
leta 1983 so vse vpletene strani stalno sporočale Generalnemu sekretarju svoje
strinjanje z razširitvijo območja, ki ga nadzirajo mednarodne sile. Po razglasitvi Turške
republike Severni Ciper pa so Ciprski Turki in Turčija začeli opozarjati, da po resoluciji
razširitev mandata ni mogoča. Kljub temu so vse strani še naprej sodelovale z
UNFICYP, tako na vojaškem kot tudi na civilnem področju (UNFICYP, 2005).
Karta 5: Razporeditev sil UNFICYP leta 1975

(UNFICYP, 2005)
Po napadu Turške vojske je Varnostni svet ZN sprejel številne resolucije, s katerimi so
še razširili delovanje sil, predvsem pri ohranjanju premirja, ki je bilo doseženo
16.avgusta 1974. Sile UNFICYP so takoj po tem pregledale frontno črto in zabeležile
vojaško dejavnost obeh strani. Ker formalno dogovorjeno premirje ni bilo doseženo, je
glavni standard za ocenjevanje kršenja premirja postal vojaški status quo. Tega so
kasneje še razširili z lokalnimi dogovori med UNFICYP in obema stranema. Na podlagi
teh so UNFICYP izdelale preprosta pravila, ki so jih leta 1989 predstavile vojaškim
silam obeh strani:
-Nobena stran nima nobene pristojnosti preko svojih frontnih črt in preko njih ne
sme izvajati nobenih vojaških premikov.
-V coni med obema frontnima črtama, imenovani tudi Varnostna cona ZN se ohrani
vojaški status quo, ki velja tudi za civiliste.
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-Ves nadzor nad Varnostno cono izvajajo sile UNFICYP s posebnim ozirom na
človekoljubne dejavnosti (UNFICYP, 2005).
UNFICYP spodbuja vse možnosti za normalno civilno delovanje v Varnostni coni.
Tako je pet vasi in nekatera druga območja v coni bilo razglašenih za civilno uporabo,
kar pomeni, da imajo Ciprčani do njih neomejen dostop in jih nadzoruje civilna
policija. Drugje v coni prisotnost civilistov ni dovoljena, razen z dovoljenjem
UNFICYP. V Nikoziji, zaradi bližine sprtih strani takšna dovoljenja izdajajo le s
strinjanjem obeh strani. Glavna civilna dejavnost v coni je kmetijstvo (UNFICYP,
2005).
UNFICYP skrbi tudi za električne vode in vodovod, ki potekajo preko cone. Skrbi za
srečanja med Ciprskimi Grki in Turki, zagotavlja nujno medicinsko pomoč in prenaša
pošto ter sporočila Rdečega križa čez črte premirja (UNFICYP, 2005).
Poleg tega UNFICYP skrbi za Ciprske Grke na severu otoka. Prenaša sporočila in
pomoč iz Republike Ciper, kot tudi pokojnine in socialne pomoči. Pri vsaki preselitvi
na jug se morajo prepričati, da ni prisilna. Prav tako skrbijo za skupnost Maronitov, ki
živijo v treh vaseh na severu. Periodično obiskujejo Ciprske Turke, ki živijo na jugu in
jim omogočajo stike s sorodniki na severu (UNFICYP, 2005).
UNFICYP sodeluje tudi z Visokim komisarjem ZN za begunce kot koordinator pomoči
razseljenim osebam. Sodeluje tudi pri projektih ZN, ki vključujejo obe skupnosti
(UNFICYP, 2005).
Leta 1995 so UNFICYP opravile raziskavo o položaju Ciprskih Grkov in Maronitov na
severu ter Ciprskih Turkov na jugu. Ugotovili so, da slednji niso podvrženi
diskriminaciji in uživajo iste pravice kot ostali državljani Republike Ciper. Izpostavili
so le različne občasne primere diskriminacije. Bolj zaskrbljujoče je bilo stanje na
severu, kjer so bile Grkom in Maronitom postavljene resne omejitve s strani Vlade
Ciprskih Turkov, ki so omejevale osnovne svoboščine omenjenih skupnosti na tak
način, da bi sčasoma ti dve skupnosti izginili s severa otoka (UNFICYP, 2005).
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Karta 6: Razporeditev sil UNFICYP leta 1999

(UNFICYP, 2005)
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6.4.SEDANJA ORGANIZIRANOST UNFICYP
V svojem poročilu z dne 24.septembra 2004 je Generalni sekretar ZN priporočil
zmanjšanje števila vojaškega osebja, kar je z Resolucijo 1568 potrdil tudi Varnostni
svet. Od septembra 2005 sile UNFICYP sestavlja 868 vojakov in oficirjev iz 12 držav,
59 civilnih policistov in 150 civilistov s Cipra in ostalih držav. Sile UNFICYP so
postale bolj mobilne in so zmanjšale infrastrukturo (UNFICYP, 2005).
Glavna naloga UNFICYP je ohranjanje miru in stabilnosti v Varnostni coni Združenih
narodov ter zagotovitev ohranitve statusa quo ob črti premirja, dogovorjeni 16. avgusta
1974. Varnostna cona Združenih narodov je dolga 180 kilometrov in obsega približno
3% površine otoka. V širino meri od manj kot 4 metre v Nikoziji do 7 kilometrov v
bližini Athienoa. V coni je pet naseljenih vasi, v njej živi ali dela 8.000 ljudi
(UNFICYP, 2005).
Zaradi operacijskih razlogov je cona razdeljena na 3 sektorje. V Coni in v njeni bližini
je 152 opazovalnih mest sil ZN. Poleg tega vojaki nadzor opravljajo iz zraka, z
motornimi vozili in v središču Nikozije tudi s kolesi (UNFICYP, 2005).
Sektorji:
-Sektor 1 na zahodu otoka obsega žep okoli Kokkine in ozemlje med Kato Pyrgos
do vzhodno od Mammmare. Nadzoruje ga Argentinski kontingent.
-Sektor 2 v osrednjem delu Cone obsega Nikozijo in ga nadzoruje Britanski
kontingent.
-Sektor 4 vzhodno od Nikozije in do vzhodne obale otoka pri Dheriniji nadzoruje
Slovaško/Madžarski kontingent.
Sektor 3 ne obstaja več, odkar je otok leta 1993 zapustil Kanadski kontingent. Ozemlje
tega sektorja je zato razdeljeno med sektorja 2 in 4 (UNFICYP, 2005).
Poleg vojaških so na otoku tudi ostale enote UNFICYP:
-Podružnica za civilne zadeve ima 28 članov (vojaki, vojaški in civilni policisti ter
civilisti) in skrbi za človekoljubno pomoč prebivalcem Cone ZN in Ciprskim
Grkom na severu ter Ciprskim Turkom na jugu otoka.
-Mobilne rezervne enote obsegajo 108 vojakov in oficirjev, ki po potrebi pomagajo
ostalim vojaškim enotam UNFICYP.
-Pisarna za odnose z javnostjo vodi predstavnik ZN, sestavlja pa jo 6 civilistov in
članov vojaškega osebja. Skrbi za odnose z mediji, pripravlja mesečno revijo
Modra baretka, organizira srečanja in koordinira posebne prireditve.
-Policija združenih narodov (UNCIVPOL) skrbi za stike med civilisti in vojaki
UNFICYP znotraj Cone ZN. 59 policistov iz različnih držav je razporejenih v 7
policijskih postaj v Coni in v njeni bližini. Tesno sodelujejo z lokalno policijo.
Zračne sile ZN sestavljata dva helikopterja in 28 članov posadke. Pomagajo pri
nadzoru nad Cono ter po potrebi pri prvi in medicinski pomoči ob nesrečah ali
spopadih (UNFICYP, 2005).
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Proračun UNFICYP za obdobje med julijem 2004 in junijem 2005 je znašal 51,9
milijonov USD. Od leta 1993 Grčija prispeva 6,5 milijonov USD letno, tretjino
proračuna prispeva Republika Ciper. Preostale stroške krijejo ZN (UNFICYP, 2005).

Od septembra 1997 do junija 2001 je v misiji UNFICYP sodelovala tudi Slovenska
vojska. Na misiji je najprej sodelovalo 10, pozneje pa 29 pripadnikov SV, predvsem
njenega 10.motoriziranega bataljona. Naloga voda SV je bila v okviru trilateralnega
bataljona (Avstrijsko-Madžarsko-Slovenskega) nadzorovati razmejitveno območje med
sprtima stranema (Slovenska vojska, 2005).
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Karta 7: Sile UNFICYP 2004

(UNFICYP, 2005)
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6.6.BRITANSKI VOJAŠKI BAZI AKROTIRI IN DHEKELIA
Poleg mednarodnih sil UNFICYP ima na otoku svoji bazi tudi Vojska Združenega
Kraljestva. Pod imenom Britanske sile na Cipru so nastanjene v britanskih suverenih
bazah (Akrotiri in Dhekelia). Britanci bazi na otoku ohranjajo zaradi strateškega
pomena nadzora nad vzhodnim Sredozemljem in kot prehodno bazo za sile, ki jih
pošiljajo na Bližnji Vzhod in v Azijo (Oborožene sile Združenega kraljestva, 2005).
V okviru Britanskih sil na Cipru deluje nekaj stalnih enot, večina pa jih je na otoku
prehodno. Stalne enote so:
-62. (Ciprski) podporni eskadron Kraljevih inženircev
-Skupna služba za signale
-Ciprska komunikacijska enota
-16.zračna enota Vojaških letalskih enot
-Ciprska upravna podporna enota
-84.eskadron RAF(Kraljeve zračne sile)
-dva pehotna bataljon.
Ena izmed nalog naštetih enot je tudi podpora britanskih enot pod poveljstvom ZN, ki
sodelujejo v UNFICYP (Oborožene sile Združenega kraljestva, 2005) .
Karta 8: Britanske suverene baze na Cipru

(Wikipedia L, 2005)
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6.6.1.Suvereni bazi Akrotiri in Dhekelia
Vas Akrotiri je del Zahodne suverene baze na jugu Cipra v bližini Limassola in meji na
Republiko Ciper.
Karta 9: Britanska suverena baza Akrotiri na Cipru

(Wikipedia J, 2005)
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Dhekelia je del Vzhodne suverene baze blizu Larnake in meji na Republiko Ciper ter na
Varnostno cono ZN in Turško Republiko Severni Ciper.
Karta 10: Britanska suverena baza Dhekelia na Cipru

(Wikipedia J, 2005)
Obe bazi sta s preostalim otokom povezani s cestami, odprtimi za promet. V bazah dela
veliko Ciprčanov, ali za Britanske sile ali kot kmetje in v nekaterih lokalnih podjetjih.
Znotraj Baze Dhekelia sta dve enklavi Republike Ciper: Xylotimbou in Ormidhia
(Wikipedia J, 2005).
Suvereni bazi na Cipru sta prekomorska teritorija, ki jima vlada administrator,
neposredno odgovoren Ministrstvu za obrambo Združenega kraljestva. Republika Ciper
nasprotuje britanski vojaški prisotnosti na otoku. Bazi zasedata veliko ozemlja, ki bi ga
lahko uporabili v civilne namene (Wikipedia J, 2005).
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7.GOSPODARSTVO
Gospodarstvo Cipra je močno zaznamovano z razdelitvijo države. Po delitvi leta 1974
je na turškem delu otoka ostala tretjina tovarn, več kot polovica obdelovalne zemlje,
dve tretjini turističnih zmogljivosti in glavno pristanišče (Natek, 1999, str.229)
Gospodarstvo v Republiki Ciper je uspešno, a preveč podvrženo zunanjim šokom.
Neredna rast v 90. letih prejšnjega stoletja odseva ranljivost gospodarstva na nihanje
števila turistov zaradi politične nestabilnosti na otoku in gospodarskega gibanja v
Zahodni Evropi. (Wikipedia I, 2005) Po delitvi so sprva spodbujali kmetijstvo in
delovno intenzivne panoge industrije, v 80. letih prejšnjega stoletja pa so začeli
razvijati storitvene dejavnosti, predvsem turizem, pomorstvo in finančne dejavnosti. V
90. letih je Republika Ciper postala pomemben davčni paradiž z ugodno lego med
Evropo in Bližnjim vzhodom s 17.000 registriranimi podjetji (Natek, 1999, str.229)
Turška Republika Severni Ciper ima približno petino prebivalstva južne sosede, BDP
na prebivalca pa dosega četrtino vrednosti v Republiki Ciper. Ker jo priznava le
Turčija, ima velike probleme pri zagotavljanju tujega financiranja in vlaganja tujih
firm. Gospodarstvo je močno odvisno od kmetijstva in vladnih služb, ki skupaj
zaposlujeta okoli polovico delovne sile. Poleg tega je gospodarstvo na severu otoka
vezano na turško liro, ki stalno in hitro izgublja svojo vrednost. Velik pomen ima
neposredna in posredna pomoč Turčije v turizmu, izobraževanju in industriji (Natek,
1999, str.229; Wikipedia I, 2005) .
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7.1.GOSPODARSTVO REPUBLIKE CIPER
Republika Ciper ima gospodarstvo z nekaj lahke industrije in usmerjeno v storitvene
dejavnosti. Ciper v tujini skuša predstaviti podobo ''mostu'' med Zahodom in Vzhodom,
ki temelji na dobro izobraženi, angleško govoreči delovni sili, zmernih cenah, dobrih
letalskih povezavah in razvitih telekomunikacijah (Wikipedia I, 2005).
Kmetijstvo se je v zadnjih 20 letih uspešno preusmerilo v pridelovanje zgodnjega
krompirja, povrtnin in citrusov. Pridelujejo tudi grozdje, tobak, pšenico in olive.
Živinoreja je slabše razvita in namenjena domačim potrebam. Gojijo govedo, ovce,
koze, prašiče in perutnino. Kmetijstvo zaposluje 9,8% delovne sile in prispeva 4.4%
BDP (Natek, 1999, str.229). Za izvoz so pomembni krompir, citrusi, grozdje in
zelenjava (Statistična služba Republike Ciper-CYSTAT, 2005). Velik problem
predstavlja pomanjkanje vode za umetno namakanje. Zato so 1993 iz hribovja na
zahodu zgradili akvedukt do Larnake in Limassola. 1997 je pri Dhekeliji začel delovati
prvi obrat za razsoljevanje morske vode (Natek, 1999, str.230).
Ciper nima rud in fosilnih energijskih virov. Velika najdišča bakra so izčrpana.
Pridobivajo pesek, bentonit, sadro in umbro (Statistična služba Republike CiperCYSTAT, 2005). Instalirana moč vseh elektrarn je 666 MW. Skoraj vso električno
energijo pridobijo v TE na uvožena tekoča goriva. Poteka več projektov za izkoriščanje
vetrne in sončne energije. Elektrarne na južnem delu skoraj v celoti z električno
energijo oskrbujejo tudi severni del Cipra (Natek, 1999, str.230).
Najpomembnejši izvozno usmerjeni industrijski panogi sta tekstilna in obutvena, ki pa
ju vse bolj ogroža konkurenca iz Vzhodne Azije. Vrednost izvoza tekstila je padla z
17,5 milijonov evrov leta 1997 na 4,5 milijonov evrov leta 2004. Pri obutvi je bil padec
še močnejši, z 4,5 milijonov evrov na 0,6 milijona. Močno se je povečal izvoz
farmacevtskih izdelkov (z 11,6 na 29,1 milijonov evrov), tako da je celotna vrednost
izvoza približno enaka v celotnem obdobju 1997-2004. Ciper izvaža še konzervirano
sadje, zelenjavo in sokove, cigarete, cement in alkoholne pijače. Pri skupni vrednosti
izvoza večji del odpade na ponoven izvoz uvoženega blaga. Za njim zaostaja izvoz
domačega blaga. Najpomembnejše industrijske panoge so živilska, papirna, kemična
(farmacevtska), kovinska in cementna industrija (Statistična služba Republike CiperCYSTAT, 2005) .
Trgovina je za Republiko Ciper izredno pomembna. Otok ni sposoben pridelati dovolj
hrane in ima malo energijskih virov. Ciper zato uvaža gorivo, večino surovin, težko
mehanizacijo in transportna sredstva (Wikipedia I, 2005).
Kot je razvidno iz tabele 12, je največji zunanjetrgovinski partner Republike Ciper
Evropska Unija, tako pri izvozu kot pri uvozu. Na EU leta 2004 odpade več kot dve
tretjini ciprskega uvoza. Med članicami Evropske Unije je Republike Ciper leta 2004
uvozila največ iz Grčije, sledijo Italija, Nemčija in Velika Britanija. Med leti 2001 in
2004 se je vrednost uvoza iz članic Evropske unije povečevala, medtem ko se je
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vrednost uvoza iz drugih držav znižala. Isti trend je možno opaziti tudi pri izvozu.
Največji uvoznik ciprskega blaga je v celotnem obdobju Velika Britanija, sledita Grčija
in Nemčija. Pri uvozu iz držav ne-članic EU je v vsem obdobju na prvem mestu
Japonska, sledita Izrael in Kitajska. Pri uvozu iz teh držav gre v večji meri verjetno
tudi za posredništvo oziroma za ponoven izvoz. V obdobju 2001-2004 se je najbolj
zmanjšal uvoz iz ZDA, za slabe tri četrtine. V vsem obdobju je opazna velika razlika
med vrednostjo uvoza in vrednostjo izvoza. Republika Ciper ima pri blagovni menjavi
precejšen trgovinski primanjkljaj, ki ga delno nadomešča s prihodki iz turizma, delno
pa s prihodki bank.

Tabela 12: Republika Ciper - Uvoz in izvoz po državah (v mio.€)
Država

2001
2002
2003
2004
Uvoz
Izvoz Uvoz
Izvoz Uvoz
Izvoz Uvoz
Izvoz
1.EU
1,319.9 251.5 1,345.8 270.4 1,311.3 278.5 1,735.3 323.1
Francija
127.3
6.2
126.9
7.0
118.2
5.6
168.1
13.5
Grčija
225.2
52.6 237.3
42.5 276.0
43.8 405.6
65
Italija
223.2
4.1
229.7
12.3 226.9
7.6
281.7
9.4
Nemčija
172.7
18.4 218.8
15.8 173.4
18.7 239.7
27.3
Nizozemska
52.8
10.7 52.9
13.6 56.4
12.3 88.1
13.5
Španija
96.5
10.2 87.2
7.6
91.9
5.4
97.4
4.5
Združeno Kraljestvo
222.2
117.6 207.8
141.4 191.8
152.4 229.3
149.4
2.Ostale države
1,111.0 376.5 1,006.8 240.9 900.6
198.3 910.2
222.0
Bolgarija
9.5
3.2
7.8
6.1
8.8
2.3
10.2
5.3
Egipt
6.7
16.8 13.2
14.8 11.7
11.8 24.8
3.4
Irak
0.0
9.5
0.1
5.4
0.0
0.9
0.0
9.1
Izrael
99.7
8.8
92.6
4.9
87.7
4.3
118.3
5.6
Japonska
153.7
2.3
167.9
0.8
130.0
1.3
127.4
10.8
Južna Koreja
24.3
0.0
17.4
0.6
17.0
0.2
15.2
0.9
Kitajska
91.0
0.0
99.6
0.5
113.0
0.5
108.7
1.2
Libanon
5.1
23.3 5.9
18.7 8.7
16.2 10.4
14.7
Romunija
4.4
6.5
5.0
6.2
11.5
4.6
22.6
7.7
Rusija
78.9
54.1 88.4
12.8 72.1
7.9
36.4
10.8
Saudova Arabija
10.5
5.9
7.0
4.9
10.1
3.6
8.4
3.8
Sirija
96.6
37.4 87.5
16.3 61.7
8.8
33.6
5.6
Tajska
31.4
1.0
26.9
1.1
20.2
0.6
24.6
0.9
Tajvan
27.3
0.0
24.7
0.5
21.7
0.3
20.0
0.4
ZDA
237.9
10.7 123.6
11.5 96.2
9.2
61.6
9.0
Združeni Arabski Emirati 8.0
49.0 9.0
18.2 13.4
10.8 19.3
25.9
3.Ostalo
97.8
0.0
134.0
0.0
92.1
0.0
33.8
3.0
Skupaj
2,528.7 628.0 2,486.6 511.3 2,304.0 476.8 2,679.3 548.1
Vir: Statistična služba Republike Ciper-CYSTAT, 2005
Iz tabele 13 se da razbrati, da se je v zadnjih 20 letih močno povečala likvidnost
ciprskih bank. Tudi v obdobju 2001-2004 je vidno povečevanje likvidnosti, bančnih
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nakazil in posojil. Najpomembnejši delež posojil zavzemajo osebna posojila, sledijo
gradbeništvo in industrija ter turizem.
Tabela 13: Republika Ciper - Bančništvo in finance (mio.€)
1985

2001

2002

2003

Tekoče stanje
2,094.33
12,658.49 13,962.44 14,524.91
Bančna nakazila
2,337.93
19,621.05 20,518.46 20,850.71
Bančna posojila
1,857.03
13,084.75 14,164.61 14,847.59
Proizvodnja
472.92
920.56
958.83
923.74
Turizem
157.29
1302.83 1400.17 1452.65
Trgovina
437.01
2571.48 2761.73 2744.21
Gradbeništvo
325.92
1814.47 2048.19 2356.21
Osebna posojila
252.84
5609.14 6086.23 6430.28
Drugo
211.05
866.29
909.55
940.50
Vir: Statistična služba Republike Ciper (CYSTAT), 2005

2004
15,341.78
22,403.74
15,948.32
896.38
1502.24
2670.51
2716.16
7246.30
916.73

GRAF 3: Tekoče stanje ciprskih bank v obdobju 1985-2004 (v mio.€)
Tekoče stanje bank
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Vir: Statistična služba Republike Ciper (CYSTAT), 2005
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Po delitvi otoka je večina turistične infrastrukture ostala na severu otoka, vendar je tam
turizem zaradi mednarodne zapore precej zamrl, nasprotno pa je v južnem delu doživel
silovit razcvet in postal ena najpomembnejših dejavnosti (Natek, 1999, str.230).
Tabela 14: Turistična statistika Republike Ciper, 1999-2004
Število turistov (v tisočih)
sprememba v %
Število nočitev (v tisočih)
Povprečno število nočitev

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2,434.3 2,686.2 2,696.7 2,418.2 2,303.2 2,349.0
9.5
10.3
0.4
-10.3
-4.8
2.0
16,731.0 17,419.0 18,826.0 16,159.0 14,458.0 14,171.0
10.3
10.4
9.8
10.3
10.0
9.9

Turisti po državah
Velika Britanija
Nemčija
Grčija
Švica
Norveška
Rusija
Švedska

1,155.6
238.8
83.1
88.7
52.7
113.5
126.7

1,362.9
233.7
100.1
79.0
60.1
129.9
127.5

1,486.7
214.2
89.8
76.6
61.6
116.5
127.4

1,337.6
173.7
93.2
64.6
57.7
108.8
99.8

1,347.0
129.0
110.2
37.5
56.1
105.1
86.8

1,332.9
161.6
133.4
41.3
50.7
83.8
84.0

Nočitve po krajih (%)
Paphos and Polis
Paralimni
Ay. Napa
Lemesos
Larnaka
Lefkosia
Ostalo

…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…

29.5
14.8
21.0
17.5
9.4
4.7
3.1

30.6
19.1
18.1
16.7
8.6
2.8
4.1

34.6
18.1
16.4
15.9
8.2
3.2
3.6

34.5
16.3
15.7
16.3
9.3
3.6
4.3

Dohodki od turizma (mio.€)
594.5 692.52 737.528 656.734 588.717 569.751
sprememba v %
16.7
16.5
6.5
-11.0
-10.4
-3.2
Vir: Statistična služba Republike Ciper (CYSTAT), 2005
Število turistov je v obdobju 1999-2004 rahlo nihalo. Največ gostov je bilo iz Velike
Britanije. Povprečno so gostje na otoku ostali 10 noči. Dohodki od turizma so se v tem
obdobju gibali okrog pol milijarde Evrov.
V prvi polovici leta 2005 je Republiko Ciper obiskalo 1.357.890 turistov (90.000 več
kot v prvem polletju 2004), ki so ustvarili okrog 300 mio.€ dobička (Statistična služba
Republike Ciper-CYSTAT, 2005).
Trgovsko ladjevje ima 1552 ladij s skupno nosilnostjo 36,76 milijonov ton in je 5. na
svetu. Zaradi ugodnih možnosti plujejo pod ciprsko zastavo številne ladje tujih
ladijskih prevoznikov. Pomorstvo prinaša kar tretjino prihodkov iz t.i. off-shore
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dejavnosti. Pred razdelitvijo države je bilo najpomembnejše ciprsko pristanišče
Famagusta. Na južnem delu otoka so zgradili dve novi pritanišči: Larnako (1973) in
Limassol (1974) (Natek, 1999, str.230).
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7.2.GOSPODARSTVO TRSC

Gospodarstvo v TRSC je podvrženo politični realnosti. Označuje ga velika odvisnost
od posredne in neposredne pomoči Turčije, mednarodnega embarga in pomanjkanje
surovin. Po vključitvi Cipra v EU se kažejo možnosti za vključitev severnega dela
otoka v mednarodne ekonomske tokove.
Tabela 15: TRSC - Glavni ekonomski kazalci
2000 2001
2002
2003
BDP(mio.€)
831.92 727.04 753.12 1026.96
Realna rast (%)
-0.6
-5.4
6.9
11.4
BDP (EUR) na prebivalca
3982.4 3442.4 3527.2 4759.2
Inflacija (%)
53.2
76.8
24.5
12.6
Proračunski primanjkljaj (mio.€)
109.36 116.88 180.08 141.52
Izvoz (mio.€)
40.32 27.68 36.32 40.64
Uvoz (mio.€)
339.92 217.6 247.68 382.24
Število turistov
432,953 365,097 425,556 469,867
Turčija
347,712 277,739 316,193 340,083
Ostalo
85,241 87,358 109,363 129,784
Prihodki od turizma (mio.€)
158.64 74.96 91.28 143.04
Zaposleni
89,327 90,366 93,114 98,860
Stopnja brezposlenosti (%)
1.29
1.63
1.62
1.37
Vir: Državna organizacija TRSC za načrtovanje, 2005

Hrbtenica gospodarstva v TRSC ostaja kmetijstvo. Čeprav delež te dejavnosti v
celotnem BDP ostaja približno enak (okrog 10%), še vedno pomembno prispeva k
celokupnemu BDP, zaposlovanju in zagotavljanju surovin za industrijsko predelavo.
Leta 2003 je kmetijstvo zaposlovalo 14.5% vse delovne sile, prispevalo 10,6% k
celotnemu BDP, izvoz kmetijskih izdelkov pa je pomenil 41.1% celotnega izvoza
TRSC. Zaradi dobrih klimatskih pogojev za kmetijstvo in pomembnosti te dejavnosti za
predelovalno industrijo kmetje vsako leto dobijo precejšne subvencije (Državna
organizacija TRSC za načrtovanje, 2005).

Tabela 16: TRSC - Razdelitev BDP po sektorjih v %
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Sektorji
2000 2001
2002
1. Kmetijstvo
7.9
9.7
10.9
1.1. Poljedelstvo
3.7
5.2
6.4
1.2.Živinoreja
3.1
3.8
3.8
1.3. Gozdarstvo
0.5
0.2
0.2
1.4. Ribištvo
0.6
0.5
0.5
2. Industrija
12.2
12.0
11.9
2.1. Rudarstvo
0.4
0.3
0.3
2.2. Proizvodnja
9.8
9.6
9.6
2.3. Oskrba z elektriko in vodo 2.0
2.1
2.0
3. Gradbeništvo
9.3
7.8
8.6
4. Trgovina-Turizem
16.4
14.6
15.7
4.1. Prodaja na veliko in drobno 13.2
11.6
12.3
4.2. Hoteli in restavracije
3.2
3.0
3.4
5. Transport-Komunikacije
12.3
13.0
12.7
6. Finančne institucije
5.9
5.1
4.3
7. Lastništvo nepremičnin
5.1
5.6
5.3
8. Poslovne in osebne storitve 7.8
9.4
8.9
9. Javne službe
16.4
17.1
16.0
10. Carine
6.7
5.7
5.7
BDP
100.0 100.0 100.0
Vir: Državna organizacija TRSC za načrtovanje, 2005

2003
10.6
6.0
3.9
0.1
0.5
11.6
0.4
9.3
1.9
10.1
15.9
12.7
3.2
12.0
4.2
5.0
8.5
15.1
7.1
100.0

Industrijska podjetja v TRSC so večinoma zelo majhna, majhna ali srednje velika.
Najpomembnejše panoge so prehrambena, pohištvena, kovinska in tekstilna industrija.
Leta 2003 je industrija zaposlovala 6,6 % delovne sile in prispevala 9,3 odstotka BDP.
Med letoma 1974 in 2002 se je število industrijskih obratov povečalo z 230 na 919.
Industrijski proizvodi so leta 2003 pomenili 57,6% vsega izvoza (Državna organizacija
TRSC za načrtovanje, 2005).

Tabela 17: TRSC - Zaposleni po sektorjih.
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Sektor
2000 %
2001 %
2002 %
2003 %
1. Kmetijstvo
15,236 17.1 14,931 16.5 14,632 15.7 14,339 14.5
2. Industrija
8,715 9.6 8,715 9.6 8,891 9.5 9,234 9.3
2.1. Rudarstvo
1,105 1.2 1,105 1.2 1,146 1.2 1,287 1.3
2.2. Proizvodnja
6,234 7.0 6,234 6.9 6,364 6.8 6,534 6.6
2.3. Oskrba z elektriko-vodo
1,376 1.5 1,376 1.5 1,381 1.5 1,413 1.4
3. Gradbeništvo
14,104 15.8 14,104 15.6 15,786 17.0 19,433 19.7
4. Trgovina-Turizem
9,630 10.8 9,630 10.7 10,520 11.3 11,088 11.2
4.1. Trgovina na veliko in drobno 6,000 6.7 6,000 6.7 6,325 6.8 6,742 6.8
4.2. Hoteli in restavracije
3,630 4.1 3,630 4.0 4,195 4.5 4,346 4.4
5. Transport-Komunikacije
8,104 9.1 8,104 9.0 8,310 8.9 8,550 8.7
6. Finančne institucije
2,397 2.7 2,397 2.7 2,397 2.6 2,509 2.5
7. Lastništvo nepremičnin
13,057 14.6 14,401 15.9 14,494 15.6 15,089 15.3
8. Poslovne in osebne storitve
18,084 20.2 18,084 20.0 18,084 19.4 18,618 18.8
89,327 100.0 90,366 100.0 93,114 100.0 98,860 100.0
Skupaj
Vir: Državna organizacija TRSC za načrtovanje, 2005
Po delitvi Cipra je večina hotelov ostala v turškem delu, a je razvoj turizma zaradi
mednarodne osame in negotovih razmer na otoku zastal. V zadnjih letih je opazen
ponoven vzpon pri prihodu turistov in pri prihodkih iz turizma. Večina turistov pride iz
Turčije, vendar je v zadnjih letih opazna relativna in absolutna rast števila turistov iz
drugih držav (tabela 15). V turizmu je bilo leta 2003 zaposlenih 4,4% delovne sile,
ustvarjen prihodek pa je znašal 3,2% BDP (Državna organizacija TRSC za načrtovanje,
2005).
Transportni in komunikacijski sektor postaja vse bolj pomemben, tako po deležu, ki ga
pomeni v celokupnem BDP, kot po deležu zaposlenih. Zaradi politične situacije so stiki
z ostalim svetom omejeni. TRSC je tako z zunanjim svetom povezana preko turških
letališč in pristanišč (Državna organizacija TRSC za načrtovanje, 2005).
Gospodarstvo TRSC ima vse značilnosti otoškega gospodarstva z omejenimi viri, zato
je zelo pomembna zunanja trgovina. Med leti 1977-2003 je opazno absolutno
povečanje zunanje trgovine za dobrih 300%. V tem obdobju se je veliko močneje
povečal uvoz kot izvoz, tako da je v celotnem obdobju naraščal trgovinski primanjkljaj.
Leta 2003 je TRSC uvozila za 382.2 milijona evrov blaga, izvozila pa za 40,6 milijona
evrov (tabela 19). TRSC ima liberalno trgovinsko politiko in uspešno posluje z več kot
60 državami, čeprav še vedno močno prevladuje trgovinska menjava s Turčijo (tabela
19). V zadnjih letih je opazen porast trgovine z EU. Leta 2003 je največji delež izvoza
TRSC odpadel na industrijske proizvode (največji delež zavzemajo prehrambeni
proizvodi in oblačila), sledijo kmetijski pridelki (zlasti agrumi) (tabela 18) (Državna
organizacija TRSC za načrtovanje, 2005).
Tabela 18: Struktura izvoza TRSC v mio. € in %
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2000 %
2001 %
1.Kmetijski proizvodi
12.8 31.7 7.872 35.5
1.1.Agrumi
10.72 26.6 6.336 28.6
1.2.Krompir
0.08 0.2 0.32 1.4
1.3.Žive živali
0.24 0.6 1.4.Ostalo
1.76 4.3 1.216 5.5
2.Industrijski proizvodi
27.36 67.9 14.016 63.3
2.1.Predelava kmetijskih pridelkov 9.76 24.2 5.184 23.4
2.2.Oblačila1
15.44 38.3 7.104 32.1
2.3.Ostalo
2.16 5.4 1.728 7.8
3.Rudnine
0.16 0.4 0.256 1.2
Skupaj
40.32 100 22.144 100
1
Pred letom 1993 priključeno
ostalim ind.proiz..
Vir: Državna organizacija TRSC za načrtovanje, 2005

2002 %
15.12 41.6
13.68 37.7
0.16 0.4
1.28 3.5
20.88 57.5
9.76 26.9
8.72 24
2.4 6.6
0.32 0.9
36.32 100

2003 %
16.72 41.1
14.24 35.1
0.32 0.8
2.16 5.2
23.36 57.6
13.28 32.7
8.16 20.1
1.92 4.8
0.56 1.3
40.64 100

Tabela 19: Izvoz in Uvoz TRSC po državah (v mio.€)
2000
2001
2002
Država
Imp.
Exp. Imp.
Exp. Imp.
1.Turčija
220.1 15
138.8 10.2 156
2.Ostale države
119.8 25.4 78.8
17.4 91.68
2.1.EU
82.56 16.2 50.48 9.76 60.96
2.1.1.Zdr.Kraljestvo 34.64 15
22.88 9.2
27.36
2.1.2.Ostala EU
47.92 1.2
27.6
0.56 33.6
2.2.Bližnji vzhod
6
3.12 8.4
2.32 7.76
2.3.Daljni vzhod
11.28
4.32
5.92
2.4.ZDA
4.16
0.16 3.28
0.4
2.48
2.5.Ostalo
15.84 5.84 12.32 4.96 14.56
Skupaj
339.9 40.3 217.6 27.7 247.7
Vir: Državna organizacija TRSC za načrtovanje, 2005

Exp.
14.6
21.7
10.2
9.52
0.64
2.96
0.08
8.48
36.3

2003
Imp.
239.4
142.8
92
39.44
52.56
10.16
15.44
2.96
22.24
382.2

Exp.
18.3
22.3
10.1
9.52
0.56
3.04

9.2
40.6

Za realizacijo zastavljene gospodarske rasti je TRSC potrebovala veliko finančne
pomoči pri velikopoteznih projektih (izgradnja transportnega in komunikacijskega
sistema), ki jo je dobila od Republike Turčije. V obdobju 1977-2002 se je višina
investicij iz Turčije povečala za skoraj 400%. Na začetku tega obdobja je bil delež
javnih vlaganj veliko večji od deleža privatnih zaradi velikih infrastrukturnih projektov.
V zadnjih letih je delež privatnih vložkov začel rasti ( Državna organizacija TRSC za
načrtovanje, 2005).
Osnovni cilj fiskalne politike TRSC je ustvariti notranjo monetarno stabilnost. Zato
podpirajo bolj produktivne projekte in se trudijo zmanjšati proračunski primanjkljaj.
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Leta 1975 so davki prispevali le 19,6% proračuna. Delež je do leta 2002 narasel na
43,6%. Velik problem pri uresničevanju finančnih ciljev predstavlja vezanost na turško
liro, katere vrednost stalno močno pada. Posledično je visoka tudi inflacija. Cene so se
leta 1980 spremenile za 93%. V zadnjih nekaj letih se inflacija zmanjšuje, vendar je leta
2002 še vedno znašala 24,5% (Državna organizacija TRSC za načrtovanje, 2005).
Cilj zaposlovalne politike TRSC je polna zaposlenost in promocija stalnega
izobraževanja delovne sile, s katerim bi povečali produktivnost (Državna organizacija
TRSC za načrtovanje, 2005). Leta 2003 je bilo največ zaposlenih v gradbeništvu, sledi
storitveni sektor in lastništvo nepremičnin ter kmetijstvo (tabela 17).
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7.3.PRIMERJAVA BDP ČLANIC EU,TURČIJE IN TRSC
Tabela 20: Primerjava BDP na prebivalca članic EU, Turčije in TRSC (v €)
2005
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 (o)2004 (o)(o)
18470 19400 20630 21300 21990 22800 23160 24120
19460 20330 21340 22660 23340 24040 24360 29690 27160
19480 20380 21370 22650 23010 23630 23800 24660 25580

EU-25
EU-15
Euro-cona

Avstrija
22050 22960 24260 25920 26140 26680 26990
Belgija
20750 21430 22470 24110 24970 25620 25900
Češka
13530 14100 14820 15410
Ciper
14230 14960 15900 17280 18290 18380 18840
Danska
22260 23050 24710 26180 26930 27000 27310
Estonija
6810 7280 7510 8490 9020 9650 10560
Finska
19570 20980 21660 23590 24320 24490 24580
Francija
20240 21160 22180 23530 24460 25240 25280
Grčija
12750 13260 13930 14950 15680 16990 17760
Irska
19910 21600 23720 26080 27480 30160 29360
Italija
19940 20990 21750 22960 23370 23680 23900
Latvija
5630 6050 6430 7140 7790 8370 8340
Litva
6710 7340 7440 8109 8850 9570 10630
Luksemburg
32610 35620 40370 45080 45330 45630 46370
Madžarska
8910 9510 10200 11050 12020 12830 13370
Malta
15050 16110 16110 16530 16990
Nemčija
20450 21130 21990 23120 23460 23950 24080
Nizozemska
21370 22380 23410 25100 26460 26800 26630
Poljska
7350 8210 8920 9460 9770 10010 10340
Portugalska
13070 13920 14980 15950 16480 17050 16740
Slovaška
8370 8820 9160 9920 10430 11340 11740
Slovenija
12580 13250 14340 15160 15920 16710 17200
Španija
15510 16460 17820 18900 19670 20710 21250
Švedska
20540 21240 22980 24720 24790 25190 25410
Združeno kraljestvo 20160 21010 21980 23560 24540 25840 26490
Turčija
TRSC
(o)-ocena

27910
26830
16230
19550
28400
11480
25500
26150
18880
30370
24600
9680
11610
47920
14130
17170
24900
27270
10940
17110
12240
18070
22190
26260
27820

28990
27860
17190
20500
29440
12480
26420
27180
19870
31950
25560
10490
12620
50100
14940
17780
25770
27970
11600
17680
12860
19090
23260
27220
29010

8180 7360 7820 8320
3980 3440 3560 4760

Viri: Državna organizacija TRSC za načrtovanje, 2005; Statistična služba EU–
EUSTAT, 2005; Statistična služba Republike Ciper-Cystat, 2005.
GRAF 4: Primerjava BDP na prebivalca v Republiki Ciper, TRSC in EU-25
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Viri: Državna organizacija TRSC za načrtovanje, 2005; Statistična služba EU–
EUSTAT, 2005; Statistična služba Republike Ciper-Cystat, 2005.

Pri primerjavi bruto domačega proizvoda na prebivalca je opazno, da je Republika
Ciper po tem kazalcu najbolj razvita nova članica EU in da prehiteva tudi stari članici
Grčijo in Portugalsko. Med leti 1994 in 2002 se je BDP na prebivalca zvišal skoraj za
polovico, po ocenah Statistične službe EU pa je do leta 2005 ponovno močno narasel.
BDP na prebivalca v Republiki Ciper v celotnem obdobju 1994-2005 zaostaja za
povprečjem v EU-15 in tudi v EU-25. Leta 2002 je vrednost kazalca znašala 83,6%
povprečja razširjene EU, leta 2005 pa po ocenah že 85%.
BDP na prebivalca v TRSC močno zaostaja za vrednostjo v Republiki Ciper, zaostaja
pa tudi za vrednostjo tega kazalca v Turčiji. Ob upoštevanju že omenjene razlike med
uradnimi podatki in ocenami za sivo ekonomijo je ta razlika manjša. Po uradnih
podatkih vrednost kazalca leta 2002 dosega zgolj 29% vrednosti v Republiki Ciper,
naslednje leto pa se dvigne na 38%.
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8.RAZVOJNE PERSPEKTIVE IN PASTI CIPRA
8.1.RAZVOJ ODNOSOV MED GRKI IN TURKI
Nezmožnost grške in turške skupnosti, da bi dosegli političen sporazum, ki bi končal
več kot 40 let trajajoč spor je na Ciper pripeljala številne tuje posrednike. Poleg tega je
v reševanje problemov vpletenih tudi veliko nevladnih organizacij (NVO) in
posameznikov. Civilna družba, ki je sicer na Cipru še v povojih, vse bolj prevzema
reševanje Ciprskega vprašanja v svoje roke. V grški skupnosti so razvoj nevladnih
organizacij ovirale vaške in cerkvene vezi. Tudi v turški skupnosti je bil močno
prisoten vaški tradicionalizem, po letu 1974 pa razvoj NVO ovira močna država
(Turčija), vpliv vojske in šibko gospodarstvo. Vendar se v zadnjih letih pojavlja vse več
skupin, ki jih zanima rešitev politične situacije, v kateri se je znašel Ciper (Tirman,
2005).
Uradni pogajalci, ki so se s Ciprskim vprašanjem ukvarjali od leta 1974 so skušali sprti
strani vplesti v obsežna pogajanja, ki bi pripeljala do rešitve in ponovnega oblikovanja
enotne Ciprske države. Pogovori, ki so jih večinoma vodili Združeni narodi so občasno
pokazali nekaj napredka, a do dogovora ni prišlo. Pri pogovorih je »tretja stran«
običajno predlagala svoje ideje in prispevala zunanje pogajalce. Grčija in Turčija
uradno nista bili del pogovorov (kot pred letom 1974), a sta igrali pomembno zakulisno
igro. Otoplitve odnosov na otoku ni prineslo niti boljše sodelovanje med Grčijo in
Turčijo po letu 2001. Vladajoči eliti obeh otoških skupnosti sta kljub temu ostali vsaka
na svojem bregu in sta trmasto vztrajali pri svojih idejah: Ciprski Turki pri politični
ureditvi dveh držav z nekakšno obliko skupnega vladanja, Ciprski Grki pa pri biconalni
federaciji z zagotovitvijo varnosti turški skupnosti brez prisotnost Turške vojske.
(Tirman, 2005) Izvolitev bolj zmernega predsednika v TRSC daje nekaj upanja za
uspeh pogajanj, do katerih bo prišlo v prihodnosti.
Pod uradno ravnijo pogovorov so številne vlade in pol-uradne institucije skušale najti
izhod iz te brezizhodne situacije. Veliko truda je bilo vloženega v t.i. funkcionalno
spravo, pri kateri sta se sprti strani dogovarjali o vsakodnevnih, politično neobčutljivih
problemih. V Nikoziji je to pripeljalo do več desetletij dolgega projekta gradnje skupne
kanalizacije na obeh straneh Zelene črte (Tirman, 2005).
Tudi nevladne organizacije na podoben način gradijo povezave med Grki in Turki.
Fulbrightova komisija je tako začela program, s katerim so na Ciper pripeljali
strokovnjake za reševanje sporov, da bi s skupnostima delali na iskanju konstruktivne
rešitve. Eden izmed uspešnih projektov je bil oblikovanje bi-etnične skupnosti. Ta ima
približno 200 aktivnih članov z obeh strani, ki sodelujejo v graditvi medetničnih
odnosov: od pevskih zborov do delavnic na temo iskanja rešitev spora. Mirovni inštitut
iz Osla se je prav tako trudil oblikovati forume za dialog med elitama na obeh straneh.
Pri reševanju spora sodelujejo tudi izseljenci. V Londonu so oblikovali Združenje
Turkov, Grkov in Ciprčanov. Nekaj pobud je prišlo tudi iz vrst ciprskih NVO, med
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drugim na področju šolskega predmetnika in učenja zgodovine, graditvi poslovnega
učnega centra, medijev in mladinskih programov. Posamezni sindikati so organizirali
»prekomejna« srečanja (Tirman, 2005).
Sodelovanje v neformalnih bi-etničnih skupinah je tudi tvegano. Prevladujoče mnenje
na jugu je, da so organizacije Ciprskih Turkov le krinka za aktivnosti Turčije in jim ni
mogoče zaupati. Poleg tega glavni cilj Grkov na Cipru ni sprava temveč pravica,
oziroma vrnitev zemlje na severu. Vsako iskanje rešitve bi to moralo upoštevati. V
TRSC je nevarnost še večja in kar nekaj aktivistov je postalo žrtev vojaškega
ustrahovanja. 1997 je Denktaş celo prepovedal vse bi-etnične aktivnosti (Tirman,
2005).
Delo različnih NVO in pol-uradnih tujih organizacij je pomembno zaradi spletanja
osebnih vezi . Žal programi običajno ne potekajo dovolj dolgo ali pa so oblikovani
neprimerno, in ne pripeljajo do rešitev. Kljub trudu na neformalni ravni ostaja glavni
problem v tem, da vladajoči eliti nista pripravljeni popuščati. Na jugu veliko oviro
predstavlja Cerkev, ki nasprotuje celo federaciji. (Tirman, 2005) Tudi izid referenduma
o Annanovem načrtu je pokazal na nepripravljenost grške skupnosti na popuščanje. Do
pozitivnih premikov je prišlo v turški skupnosti (podpora na referendumu in zmernejši
predsednik), vendar je velika ovira pri reševanju problema še vedno Turška vojska in
pritisk Turčije.
Eden izmed paradoksov Ciprskega vprašanja je, da prvotna rešitev vojaškega spopada
leta 1974 danes pomeni eno izmed ovir na poti k reševanju spora. Zaprta meja med
TRSC in Republiko Ciper, ki jo nadzorujejo sile UNFICYP onemogoča medosebne
stike med člani obeh skupnosti, ki so osnova za uspeh pogajanj (Tirman, 2005).
Prav nasprotno je v Varnostni coni ZN v preteklosti vsako leto prišlo do približno 1.000
incidentov, ki so še povečevali napetost:
-gradnja vojaških objektov ob ali v coni
-preveliko število vojakov na stražarskih mestih
-vdori v varnostno cono
-obstreljevanje s fračami in obmetavanje s kamni (velik problem zlasti v Nikoziji,
kjer je širina Varnostne cone le nekaj metrov)
-žalitve
-grožnje z orožjem
-nadlegovanje druge strani z lučmi
-streljanje
-demonstracije.
Streljanje in demonstracije so najnevarnejši incidenti, ki se lahko razvijejo v hujše
spopade (Lindley, 1997).
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Eden izmed glavnih vzrokov, da do rešitve problema ne pride, je nacionalistična
propaganda. Obe strani gojitasvoj pogled na zgodovino s skupno lastnostjo prevračanja
krivde na drugo stran. In ravno bi-etnične aktivnosti lahko pripomorejo k zbliževanju
ljudi in njihovih prepričanj. Lindsey zato meni, da bi bilo potrebno izpeljati projekt
skupne zgodovine, ki bi ob pomoči tujih strokovnjakov in sodelovanju zgodovinarjev
obeh strani dolgoročno lahko pripeljal do rešitve situacije (Tirman, 2005).
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8.2.ODPRTJE MEJE IN STIKI MED SKUPNOSTIMA PO VKLJUČITVI CIPRA V
EU
Po propadu referenduma o Annanovem načrtu je situacija na Cipru ostala stabilna,
čeprav stikov med voditeljema obeh skupnosti po aprilu 2004 ni bilo. Dejstvo, da je
aprila 2005 na volitvah na severnem delu Cipra zmagal Mehmet Ali Talat kaže na
pripravljenost turške skupnosti, da reši spor (Poročilo Generalnega sekretarja ZN o
operaciji ZN na Cipru, 2005).
Na otoku se kažejo pozitivne posledice pridružitve Cipra EU. Vstop v EU pa je odprl
tudi možnosti za številne sodne spore na področju lastništva nepremičnin. Pred
Evropskim sodiščem za človekove pravice je že na stotine vlog Ciprskih Grkov proti
Turčiji zaradi izgube lastnine po letu 1974. Dodatno skušajo na sodiščih v Republiki
Ciper pridobiti garancijo EU, da bo prepovedala prodajo njihove lastnine na severu
otoka tujcem. Oblasti TRSC so pri tem zagrozile, da bodo aretirale vsakogar, ki bo
skušal vročiti sodne pozive o tej zadevi. Potencialno povečanje sodnih sporov o
lastništvu nepremičnine lahko močno škodi odnosom na osebni ravni med pripadniki
obeh skupnosti in procesu sprave. Lastništvo in posest nepremičnin na severu ostaja
pomembno vprašanje, ki bi ga lahko rešil le dogovor o Ciprskem vprašanju kot celoti
(Poročilo Generalnega sekretarja ZN o operaciji ZN na Cipru, 2005).
Varnostno stanje na otoku je ostalo stabilno. Obe strani sta se vzdržali večjih vojaških
akcij ali parad. Poleg tega se je na jugu zmanjšal obrambni proračun in na nobeni strani
ni bilo opaznih večjih nakupov orožja. Število turških vojakov na severu ostaja
nespremenjeno. Po uvedbi bolj mobilnih enot UNFICYP ni bilo večjih incidentov v
Varnostni coni. Število mesečnih incidentov je bilo 85, večina od teh se je zgodila na
krajih, kjer je Varnostna cona najožja, predvsem v Nikoziji. Februarja 2005 se je število
vojakov UNFICYP zmanjšalo na 875. Zmanjšalo se je tudi število baz v Varnostni
coni, kar je povzročilo zaskrbljenost civilistov, ki živijo in delajo v coni. Obe sprti
strani sta pozitivno sprejeli uvedbo vojaških opazovalcev in skupine za zvezo med
stranema, ki vključuje častnike obeh strani. Ti z UNFICYP sodelujejo pri miritvi
incidentov v coni (Poročilo Generalnega sekretarja ZN o operaciji ZN na Cipru, 2005).
Od spomladi 2003 so odprti štirje mejni prehodi med Republiko Ciper in TRSC. V
kratkem naj bi odprli še petega. Do maja 2005 je bilo zabeleženih že preko 7 milijonov
prehodov meje prebivalcev obeh strani. Odprtje meje je s seboj prineslo tudi nekaj
problemov, zlasti tihotapstvo, preprodajo drog in ilegalne prehode meje. Čeprav je
prehod ljudi preko meje stalen, je trgovina med obema deloma Cipra še vedno omejena
zaradi političnih in tehničnih ovir. Od maja 2004 do maja 2005 je mejo prešlo blago
zgolj v vrednosti milijon Evrov. Februarja 2005 je Evropska komisija dvignila
dovoljeno količino blaga, ki ga posamezniki dnevno lahko prenesejo čez mejo na
vrednost 135 Evrov. Prav tako so razširili seznam stvari, ki jih ljudje lahko prenašajo
čez mejo. Grška stran je dovolila avtobusom in taksijem, ki so registrirani na severu, da
pobirajo turiste na jugu otoka in jih vozijo čez mejo. Ta pravica ne velja za avtomobile,
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izposojene na severu (Poročilo Generalnega sekretarja ZN o operaciji ZN na Cipru,
2005).
259 milijonov Evrov pomoči, ki jih je Evropska komisija obljubila TRSC, slednja še ni
začela prejemati. Grška stran pomoč podpira, turška pa jo je pripravljena sprejeti le, če
bo omogočeno neposredno trgovanje z EU, čemur Ciprski Grki odločno nasprotujejo
(Poročilo Generalnega sekretarja ZN o operaciji ZN na Cipru, 2005).
UNFICYP nadaljuje podporo projektom civilne rabe v Varnostni coni, ki vključujejo
predvsem kmetijstvo, gradnjo infrastrukture in naravovarstvo. Poleg tega so ponovno
uvedli mešano mladinsko nogometno ekipo, ki je bila ukinjena 1968. Prav tako
nadaljujejo s človekoljubno pomočjo 404 Grkom in 149 Maronitom, ki živijo na severu
(Poročilo Generalnega sekretarja ZN o operaciji ZN na Cipru, 2005).
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8.3.VKLJUČEVANJE CIPRA V EU
1.maja 2004 je Republika Ciper skupaj z devetimi državami postala članica razširjene
Evropske unije. Dejansko je v Evropsko unijo vključen celoten otok, a pravni red
Evropske unije velja le na jugu.
Ciper je že leta 1962 izrazil željo, da bi postal pridružena članica takratne Evropske
gospodarske skupnosti (EGS), kar je bila posledica britanske prošnje za članstvo v tej
organizaciji. Po umiku prošnje Združenega kraljestva 1963 je interes Cipra po
vključitvi v skupnost začasno potihnil, znova pa so ga obudili leta 1971, ko je Združeno
kraljestvo zopet zaprosilo za članstvo v EGS. Po pridružitvenem dogovoru med Ciprom
in EGS so počasi dvignili vse ovire pri trgovini s kmetijskimi in industrijskimi produkti
med Ciprom in skupnostjo. Do leta 1981 naj bi uvedli carinsko unijo, kar pa je
preprečila turška invazija na otok leta 1974. Carinsko unijo so zato uvedli šele leta 2001
(Joseph, 2005).
Vlada Republike Ciper je leta 1990 uradno zaprosila za sprejem v EU. Do tega leta si je
ciprsko gospodarstvo že močno opomoglo. Tri leta kasneje je Evropska komisija
potrdila, da Republika Ciper lahko postane članica EU, vendar je izpostavila nekaj
problemov, povezanih z razdelitvijo otoka. Zaradi te ni bilo možno vzpostaviti svobode
gibanja ljudi in blaga preko celotnega Cipra. 4.oktobra 1993 je odločitev komisije
potrdil še Evropski svet in že čez slaba dva meseca so se začela predpristopna
pogajanja, ki so jih uspešno zaključili do leta 1995. Tako je Evropska komisija že na
zasedanju na Krfu 1994 odločila, da bo naslednja širitev Unije vključevala tudi Ciper
(Joseph, 2005).
Vsaka država, ki se želi pridružiti EU, mora zadostiti nekaterim kriterijem. Med njimi
so evropska identiteta, demokratične institucije, spoštovanje človekovih pravic,
varovanje manjšin, odprto tržno gospodarstvo, zadovoljiva raven gospodarskega
razvoja in zmožnost uvedbe evropskega zakonskega reda. Republika Ciper ni imela
problemov pri uveljavitvi nobene izmed teh zahtev (Joseph, 2005).
Dokončna rešitev Ciprskega vprašanja ni bila pogoj za vključitev Republike Ciper v
EU. Se je pa od vseh vpletenih strani pričakovalo, da se čimbolj potrudijo pri iskanju
dogovora. Proces vključevanja je ponudil edinstveno priložnost za spremembo statusa
quo, ki je na otoku trajal že tri desetletja (Joseph, 2005).
Združeni narodi so pred majem 2004 izvedli široko akcijo iskanja rešitve. Svoje ideje
za dogovor so predstavili v obliki Annanovega združitvenega načrta. Ker se voditelji
Ciprskih Grkov in Ciprskih Turkov o tem načrtu niso mogli dogovoriti, so aprila 2004
izvedli ločen referendum o tem vprašanju na obeh delih otoka. Ker so načrt Ciprski
Grki zavrnili, je v EU vstopil le južni del Cipra, Skupnost Ciprskih Turkov (ki je
podprla načrt) pa je zaenkrat ostala izven Unije.
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8.4.ODNOS GRČIJE IN TURČIJE DO CIPRSKEGA VPRAŠANJA
8.4.1. STALIŠČE TURČIJE
Stališče Turčije, kot je zapisano na spletnih straneh Zunanjega ministrstva Republike
Turčije do Ciprskega vprašanja je precej enostransko in večino krivde za spor in
preprečevanje njegove rešitve pripisuje Ciprskim Grkom in Grčiji. Nekaj točk, ki
kažejo na stališče Turčije do Cipra:
-Ciper je dom dveh narodov, na otoku pa obstajata dve demokratični državi.
-Grki in Turki na otoku so živeli v sožitju, dokler Grčija ni dosegla neodvisnosti od
Otomanskega imperija in so se začeli klici po enosis.
-Pri razlagi zgodovinskih dogodkov se vedno pozablja na zaplete pred invazijo
Turške vojske leta 1974. Turčijo se krivi za nastalo stanje. Posledično je
administracija Ciprskih Grkov edina mednarodno priznana oblast na otoku,
Ciprskim Turkom pa se vztrajno odreka pravica po lastni administraciji.
-Kmalu po razglasitvi neodvisnosti 1960 je postalo jasno, da Ciprski Grki ne
nameravajo spoštovati ustave in da je njihova pripravljenost na sodelovanje s
Ciprskimi Turki zgolj krinka.
-Uprava je predvidevala ustanovitev ločenih občin, čemur so Grki odločno
nasprotovali.
-Leta 1963 so se stvari zaostrile, ko so Grki želeli zmanjšati pravice Turkov na otoku
in jim priznati zgolj pravice manjšine.
-Ustava ni delovala, ker voditelji grške skupnosti niso spoštovali načel, s katerimi so
se strinjali.
-Za Božič 1963 so grški uporniki napadli Ciprske Turke na vsem otoku in jih veliko
ubili. Zatem so turške člane parlamenta, sodnike in ostale uradnike ovirali pri
opravljanju njihovega dela. Združeni narodi, ki so na otok poslali svoje sile, so grško
administracijo začeli obravnavati kot edino oblast na otoku, kar se vleče do
današnjih dni.
-Za razumevanje današnjega stanja je pomembno poznati poboje turških civilistov v
letih 1963, 1964, 1967 in 1974. V tem obdobju je veliko Ciprskih Turkov zapustilo
svoje domove, poslabšal pa se je tudi njihov ekonomski položaj.
-Kljub poskusu genocida nad Ciprskimi Turki ni bilo nobenega mednarodnega
pritiska na Ciprske Grke. Nasprotno so dobili priznanje suverenosti nad celotnim
otokom, medtem ko so Ciprski Turki ostali brez politične moči in zastopstva.
-15.julija 1974 se je na Cipru zgodil vojaški udar proti Makariosu, ki so ga podprle
čete iz Grčije in Narodna garda Ciprskih Grkov. Turška skupnost je države poroke
prosila za pomoč, a se je odzvala zgolj Turčija, ki je vojaško posredovala.
-Turčija je leta 1974 na Cipru posredovala šele po posvetovanju z Veliko Britanijo, ki
se ni strinjala s skupno akcijo. Turčija je posredovala kot država porok v skladu s
svojimi dolžnostmi in pravicami. Turška intervencija je zaustavila načrtovano
združitev otoka z Grčijo in po 11 letih prinesla varnost in upanje Ciprskim Turkom.
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-Po prvi fazi turške invazije so se dogovorili, da bodo grške sile zapustile vse turške
enklave, a so namesto tega pomorile skoraj vse civiliste v 6 turških enklavah na
severu in jugu otoka, kljub prisotnosti vojakov ZN.
-22. julija 1974 je turški premier Eçevit pozval Združene narode, naj ustavijo genocid
nad Ciprskimi Turki. Poudaril je, da je Turčija privolila v prekinitev ognja, da pa ne
bo privolila v ubijanje turških civilistov. Po njegovem bi rešitev situacije nujno
morala vsebovati prostorsko ločitev obeh skupnosti.
-Med boji s Turško vojsko je umrlo precej Ciprskih Grkov, a med njimi ni bilo
veliko civilistov.
-Nobena človeška tragedija ni bila podvržena takšnemu izkoriščanju v politične
namene kot primeri izginulih oseb na Cipru. Več kot 30 let je vlada Ciprskih Grkov
zavajala ljudi, da so njihovi pogrešani svojci mogoče še živi. Oktobra 1995 so
končno priznali ne le, da so mnogi izmed pogrešanih mrtvi, ampak da nekateri niti
niso pogrešani in celo dobivajo državno pokojnino. Razlika v številu pogrešanih in
tistih, ki jih je ubila Turška vojska torej nanese na žrtve državnega vojaškega udara
pred invazijo Turške vojske.
-Turčija ne prevzema odgovornosti za žrtve Turške vojske, do katerih ne bi prišlo
brez nasilnega prevzema oblasti v Grčiji in na Cipru. Krivda za te žrtve torej leži na
vodstvu Ciprskih Grkov.
-Turčija ne drži več vojnih ujetnikov s Cipra.
-Turčija je vedno podpirala prizadevanja Združenih narodov pri iskanju pravične
rešitve Ciprskega vprašanja. Administracija Ciprskih Grkov pa je zavrnila številne
predloge, nazadnje Annanov načrt na referendumu aprila 2004.
-Turčija in TRSC sta vedno zavzemali stališče da le konstruktiven pristop, ki
upošteva vitalne interese obeh strani, lahko pripelje do rešitve problema.
- Annanov načrt je predvideval ustanovitev Združenega Cipra z zvezno vlado in
dvema državama: Državo Ciprskih Grkov in Državo Ciprskih Turkov. Obe državi
naj bi bili enakopravni in imeli popolno avtoriteto nad lastnim ozemljem. Odnos
med obema skupnostima bi bil odnos med enakopravnima partnerjema in ne
manjšinsko večinski odnos.
-Po podpori referendumu na severu Cipra je Generalni sekretar ZN poudaril, da so
odstranjeni vsi razlogi za nadaljnjo izolacijo turške skupnosti na Cipru (Ministrstvo
za zunanje zadeve Republike Turčije, 2005).
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8.4.2.STALIŠČE GRČIJE
Grčija ponuja nekoliko drugačno razlago dogodkov od leta 1960 do danes kot Turčija.
Ker Turške republike Severni Ciper ne priznavajo, jo imenujejo okupirana ozemlja,
Vladi TRSC pa pravijo voditelji Ciprskih Turkov. V sporočilu Zunanjega ministrstva
Republike Grčije piše: "da so od leta 1974 večkrat skušali doseči dogovor, a zaman.
Ciprski Grki, žrtve invazije iz leta 1974 so vedno iskali rešitve problema in so skozi
celotno obdobje zavzemali pozitivno in konstruktivno stališče ter popuščali pri
pomembnih zadevah. Žal je bilo popuščanje s turške strani interpretirano kot znak
šibkosti. Skozi vsa ta leta so Turčija in Ciprski Turki sistematično spodkopavali
prizadevanja Generalnega sekretarja ZN. Turška domnevna podpora federaciji dveh
skupnosti se je izkazala za popolnoma neiskreno. Izjave voditeljev Turčije in Ciprskih
Turkov, kot tudi uradno stališče, ki so ga zavzeli med pogovori, kaže na to, da si
Turčija želi zgolj priznanja psevdo-države, ki so jo ustanovili na severu. V zamenjavo
ponuja možnost oblikovanja ohlapne konfederacije dveh držav nekoč v prihodnosti, ki
bi bili neodvisni v vsem razen v imenu. Ciprski Turki so že večkrat izrazili prepričanje,
da dve državi na Cipru že obstajata in da so edini problemi, ki so še odprti za
pogajanja: povračilo za izgubljeno posest, oblikovanje varnostnih garancij, s katerimi
bi bili zadovoljni obe strani in oblikovanje dokončne meje. S tem bi Turčija dosegla
svoj dolgoročni cilj opravičitve sedanjega statusa quo."(Zunanje ministrstvo Republike
Grčije, 2005).
Poleg tega je turška stran od vsega začetka pogovorov ovirala kakršenkoli napredek in
to tudi takrat, ko je grška stran predlagala spremembe, ki so bile za Grke težko
sprejemljive. Na to je večkrat opozoril tudi Varnostni svet ZN (Zunanje ministrstvo
Republike Grčije, 2005).
Ko je Republika Ciper podpisala predpristopno pogodbo z EU so Ciprski Turki sprejeli
nekaj taktičnih odločitev, s katerimi naj bi naredili vtis na Ciprske Grke in mednarodno
skupnost z namenom pridobitve priznanja psevdo-države. Prva takšna sprememba je
delna sprostitev omejitve gibanja za Ciprske Grke na okupirana ozemlja in v Turčijo.
Od 21.aprila 2003 lahko državljani Republike Ciper vstopijo na zasedena ozemlja in
tam ostanejo tri dni na teden, vendar morajo prenočiti v hotelu in to z računom tudi
dokazati. Ob vstopu na severni del Cipra je potrebno pokazati veljaven potni list.
Druga sprememba se tiče tožb Ciprskih Grkov proti Turčiji na Evropskem sodišču za
človekove pravice. S popuščanjem režim Ciprskih Turkov in Turčija želita doseči:
- razvojno pomoč
- promocijo trgovine
- približevanje TRSC Evropski uniji (Zunanje ministrstvo Republike Grčije,
2005).
Poleg naštetih sprememb Zunanje ministrstvo Republike Grčije navaja tudi nekatere
druge politične probleme v TRSC:
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- Avgusta 2003 sta Turčija in psevdo-država sprejeli sporazum o oblikovanju
carinske unije. Ta korak so v Republiki Ciper imeli za razširitev turške okupacije.
- Ciprsko vprašanje je povezano s kršenjem človekovih pravic in svoboščin s strani
Turčije. V poročilih to potrjuje tudi Evropska komisija.
- Skoraj 200.000 Ciprskih Grkov (40% vseh v letu 1974), ki so bili nasilno
pregnani s severa Cipra leta 1974, se še vedno ne more vrniti na svoje domove.
Njihovo posest režim na severu nelegalno deli naseljencem iz Turčije.
- Od 20.000 Ciprskih Grkov, ki so se po letu 1974 odločili, da ostanejo na severu,
jih danes živi le še 450 na polotoku Karpas. Zmanjšanje njihovega števila je
posledica kampanje nadlegovanja, diskriminacije, pritiska in neposrednega
izgona. Namen takšne politike je prisiliti Grke, da se izselijo s severa in s tem
naredijo prostor za naseljence iz Turčije.
- Kljub majhnemu številu Ciprskih Grkov, ki še živijo na severu otoka, se pritisk
nadaljuje. Z birokratskimi ovirami oblasti Ciprskih Turkov preprečujejo svojcem
iz Republike Ciper, da bi obiskali družinske člane na severu.
- Na okupiranih območjih sistematično in namerno uničujejo kulturno dediščino.
Da bi severni del Cipra dobil bolj turški videz, je bilo uničenih preko 500 cerkva.
Grške pravoslavne cerkve še vedno spreminjajo v mošeje ali zabaviščna središča.
Poleg tega s Cipra nenehno tihotapijo neprecenljive zaklade in umetniška dela.
Pomembna arheološka najdišča počasi propadajo. Grška imena vasi, mest in
krajev so spremenili v turška.
- Glede na vire Ciprskih Turkov se je po letu 1974 na sever Cipra naselilo 80.000
priseljencev iz Turčije. Nekateri drugi viri navajajo število 110.000. Naseljenci so
dobili državljanstvo in volilno pravico, da bi s tem zagotovili podporo okupaciji.
Poleg tega so avtohtoni Ciprski Turki zaradi ekonomskih razmer prisiljeni
emigrirati in se njihovo število zmanjšuje. Na severu otoka je tudi 35.000 turških
vojakov. Razmerje med Turki in Ciprskimi Turki je 2 : 1.
- Turčija krši tudi človekove pravice Ciprskih Turkov. Oblast preganja vsako
svobodo izražanja, civilistom sodijo na vojaških sodiščih, poleg tega je okupacija
povzročila njihovo izolacijo. (Zunanje ministrstvo Republike Grčije, 2005)
30 let po invaziji Turška vojska še vedno okupira 37% ozemlja Cipra. Do danes je
Turčija ignorirala vse pozive, naj umakne svoje čete. Turčija in voditelji Ciprskih
Turkov so od leta 1974 zavračali resne pogovore in so vedno našli izgovore za propad
pogajanj. Grčija močno podpira Združene narode pri iskanju pravične in stalne rešitve
Ciprskega vprašanja. Takšna rešitev mora prinesti ustanovitev federalne, biconalne
države Ciper z enotno suverenostjo in enotnim državljanstvom. Neodvisnost in
ozemeljsko celovitost mora biti ohranjena, poleg tega morajo biti spoštovane pravice
vseh državljanov, vključno s političnimi, ekonomskimi, socialnimi in kulturnimi
pravicami. Rešitev Ciprskega vprašanja bo vplivala tudi na mir in stabilnost v
jugovzhodnem Sredozemlju. Cilj grške politike je združen Ciper kot del Evropske unije
(Zunanje ministrstvo Republike Grčije, 2005).
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9.ZAKLJUČEK – CIPER ENOTNA ALI RAZDELJENA DRŽAVA
Kot se je pokazalo v dobrih štiridesetih letih mednarodnih posredovanj, rešitev
ciprskega vprašanja ni lahka. Kljub trudu, ki so ga v reševanje spora vložili Združeni
narodi in nekateri ostali posredniki, do napredka nikakor ne pride. Propad Annanovega
združitvenega načrta pomeni zastanek v pogajanjih, ki pa se bodo kljub temu v
prihodnosti verjetno ponovno začela. Eden izmed problemov vseh dosedanjih načrtov
je bil, da v njihovo nastajanje niso bili vključeni pogajalci sprtih strani. Načrt je
običajno napisala tretja stran (največkrat ZN), nato so ga predstavili Ciprskim Grkom in
Ciprskim Turkom, ti pa so se o načrtu pogajali. Pri pogajanjih je vedno prišlo do zastoja
zaradi ene ali druge strani.
Korenine Ciprskega vprašanja lahko iščemo v zgodovinskih dogodkih, ki so pretresali
otok Ciper. Prvi vzrok za današnje stanje je zasedba Cipra s strani Otomanskega
imperija leta 1571 in naseljevanje turškega prebivalstva na grški otok. Turki so, kot
drugod v turškem imperiju uživali določene privilegije, vendar so Grki imeli
zagotovljene temeljne pravice, kot so svoboda vere in pravica posesti. V tem oziru torej
ni bilo razlik med etničnima skupinama. Tekom let se Turki na otoku niso asimilirali v
grško skupnost, temveč so ohranili svojo kulturo, njihovo število pa je v primerjavi s
številom Grkov naraščalo. Grki in Turki so živeli mešano, veliko je bilo mešanih vasi.
Večina naselij pa je kljub vsemu bila etnično homogenih. Etnično čista območja se niso
oblikovala.
Leta 1822 si je Grčija priborila prvo ozemeljsko omejeno neodvisnost in pomemben
element je postal grški nacionalizem. Neodvisnost je v odnose med Grki in Turki
prinesla spremembo.V tem času je bila prisotna ideja Velike Grčije, ki bi vključevala
vsa ozemlja poseljena z Grki, tudi Ciper.
Tretji zgodovinski dogodek, ki je vplival na Ciprsko vprašanje je prevzem oblasti na
otoku s strani Britancev leta 1878 in posledično vključitev Cipra v Britanski imperij
leta 1914. V času britanske oblasti se je na Cipru oblikovalo močno grško
nacionalistično gibanje, ki se je z vedno bolj agresivnimi akcijami borilo za enosis,
združitev z Grčijo. Turki se Britancem niso upirali, saj so imeli zagotovljene
manjšinske pravice.
Leta 1960 je Ciper pridobil neodvisnost in odnosi med grško in turško skupnostjo so se
spremenila.Ustava je prinesla sistem skupnega vladanja grške večine in turške manjšine
kot enakovrednih partnerjev. Zaradi razlik, ki so se med skupnostima oblikovale v
preteklosti, se je sistem skupnega vladanja izkazal za neuspešnega. Eden izmed pogojev
za uspeh takšnega vladanja je razvoj nad-etnične državne identitete. Na Cipru pa ni
prišlo do razvoja identitete Ciprčanov, temveč sta prevladali etnični identiteti. Ljudje so
se počutili bolj Grke ali Turke kot Ciprčane. Ko so Ciprski Grki leta 1963 predlagali
spremembe ustave, s katerimi bi olajšali vladanje, so se Ciprski Turki uprli, ker bi te
spremembe pomenile, da bi njihove pravice bile zmanjšane na nivo manjšinskih pravic.
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Obdobje med letoma 1963 in 1974 je zaznamovalo medetnično nasilje med
skupnostima. V večji meri so nasilje izvajali Grki nad Turki. Eskalacija nasilja leta
1974 je pripeljala do invazije Turške vojske, ki je močno posegla v etnično sliko otoka.
Prvič v zgodovini sta nastali dve etnično čisti območji: turško na severu in grško na
jugu. Skupnosti sta tako postali tudi prostorsko ločeni in narava problema se je
spremenila. Turška invazija na otok je z vidika mednarodnih sporazumov nezakonita,
prav tako okupacija severne tretjine Cipra, ki traja že 31 let. Eden glavnih predmetov
pogajanj je od 1974 ravno prisotnost turške vojske na otoku. V ozadju problema je tudi
velika turška vojaška premoč v regiji in nasploh odnosi med Grčijo in Turčijo, ki so bili
v tem obdobju tudi zaradi Ciprskega vprašanja precej napeti. Otoplitev odnosov med
tema dvema državama po letu 2001 lahko na reševanje situacije na Cipru vpliva
kvečjemu pozitivno.
Vstop Cipra v Evropsko unijo je s seboj prinesel dobro priložnost za rešitev Ciprskega
vprašanja, ki pa je zaradi različnih razlogov niso dosegli. Ciprski Grki, ki so glasovali
proti načrtu, največji problem vidijo v vprašanju posesti. Po letu 1974 so jih Turki
izgnali s severa otoka, njihovo posest pa sedaj zasedajo in uporabljajo priseljenci iz
Turčije. Annanov načrt ni predvideval rešitve vprašanja vračanja lastnine Ciprskih
Grkov na severu, kar je verjetno glavni razlog za njegov propad. Da je referendum o
načrtu uspel na severnem, turškem delu otoka, pomeni velik korak v pravo smer.
Turška stran je v preteklosti močno ovirala proces sprave, na referendumu pa so ljudje
izrazili pripravljenost na rešitev problema kljub temu, da je njihova vlada nasprotovala
Annanovemu načrtu. Dodaten premik na turški strani pomeni izvolitev Mehmeta Ali
Talata za predsednika spomladi 2005. Bolj zmeren politik na strani Ciprskih Turkov
lahko veliko pomeni v procesu iskanja rešitve. Žal je politika TRSC močno odvisna od
politike Republike Turčije in dokler ta ne bo pokazala pripravljenosti za rešitev
situacije, kakršna je na Cipru nastala leta 1974, se ne da pričakovati kakšnih večjih
pozitivnih premikov. Stališče Turčije je, da je Ciper dom dveh narodov, ki živita v dveh
državah in tudi vsaka rešitev Ciprskega vprašanja bi to morala upoštevati. Eden izmed
pogojev za začetek pristopnih pogajanj Turčije z EU je bil priznanje Republike Ciper s
strani Turčije. Ta kot edino oblast na Cipru namreč priznava zgolj TRSC. Turčija se je
temu uspešno izmaknila in EU je 3.oktobra 2005 kljub neizpolnitvi pogoja odprla
pristopna pogajanja s Turčijo. Ker pogajanja potekajo z vsemi članicami EU, se bo v
Turčija v prihodnosti znašla pred dilemo. Pogajati se bo morala z državo, ki je ne
priznava.
Po vključitvi Cipra v EU se je ločitev obeh delov otoka še poglobila. Prvičv zgodovini
je prišlo do razlik v pravnem redu. Republika Ciper jev procesu pristopnih pogajanj
bolj ali manj uspešno sprejela evropski pravni red, ki pa ne severu otoka ne velja.
Velika ovira na poti k končni in dolgotrajni rešitvi spora je tudi razlika v tem, kako obe
strani gledata na zgodovinske dogodke. Opazno je predvsem prevračanje celotne krivde
nastalo situacijo na nasprotno stran. Obe strani manipulirata s podatki o številu žrtev in
številu preseljenih leta 1974. Grška in turška stran tudi krivita ena drugo za propad
številnih pogajanj pod pokroviteljstvom Združenih narodov. Grki turško podporo
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Annanovemu načrtu recimo razlagajo kot poskus pritiska na mednarodno skupnost, da
bi dvignila izolacijo TRSC (kar se je delno tudi zgodilo).
Odprto obstaja tudi vprašanje povečanja možnosti za dolgotrajno rešitev v okviru
Evropske unije. Pozitiven premik je vsekakor odprtje meje in veliko število prečkanj
meje v obeh smereh. Tudi denarna pomoč Evropske unije, namenjena TRSC, lahko
izboljša gospodarsko situacijo na severu otoka, zlasti če bo uspela vključitev skupnosti
Ciprskih Turkov v mednarodno trgovino.
Odprtje meje lahko pripelje do otoplitve odnosov med Grki in Turki na čisto osebni
ravni. Pomembno bi bilo tudi omogočiti več kulturnih in športnih stikov med ljudmi iz
obeh skupnosti. Zaradi nacionalizma na obeh straneh bo graditev stikov verjetno
dolgotrajna, a lahko dobro pripravljeni programi z aktivno udeležbo prinesejo veliko
pozitivnega. V tridesetih letih ločitve so nekdanji sosedi postali nezaupljivi eden do
drugega, poleg tega že trideset let eden drugega krivijo za nastalo situacijo. Ponovno
medsebojno spoznavanje in tudi sodelovanje na gospodarski ravni lahko obe skupnosti
zbližajo.
Po propadu Annanovega združitvenega načrta aprila 2004 ni prišlo do novih pogajanj.
Pa vendar se že kaže okvir za prihodnje pogovore. Ti bodo morali upoštevati nekatere
spremembe:
- vključitev Republike Ciper v EU
- začetek pristopnih pogajanj s Turčijo
- otoplitev odnosov med Grčijo in Turčijo
- povečane možnosti za gospodarsko sodelovanje med skupnostima Ciprskih
Grkov in Ciprskih Turkov
- odprtje meje med TRSC in Republiko Ciper
- vedno številčnejše tožbe Ciprskih Grkov proti Turčiji v zvezi z odvzeto
lastnino.
Od pridobitve neodvisnosti do danes se je narava Ciprskega vprašanja močno
spremenila. Obstoj dveh prostorsko ločenih skupnosti na otoku po eni strani pomeni
oviro, po drugi strani pa priložnost za rešitev. Sistem skupnega vladanja namreč
najbolje deluje ob prostorski ločitvi skupnosti (kot se je izkazalo na primeru Belgije in
Kanade). Turška skupnost v nobenem primeru ne bo pripravljena sprejeti statusa
manjšine, zato je sistem skupnega vladanja edina rešitev (poleg nadaljevanja statusa
quo ali dokončnega oblikovanja dveh držav na Cipru). Ciper bi tako lahko postal
zvezna država, ki bi vključevala Državo Ciprskih Grkov in Državo Ciprskih Turkov.
Raven pristojnosti zvezne oblasti je zaenkrat vprašljiv, kot tudi razdelitev politične
moči med obe skupnosti. Nujno bo potrebno rešiti vprašanje lastnine. Brez tega Ciprski
Grki verjetno ne bodo podprli nobene nove rešitve.
Edina dolgoročna rešitev Ciprskega vprašanja je po mojem mnenju enotna Ciprska
država, oblikovana na načelih enakopravnosti obeh skupnosti. Republika Ciper že
predstavlja ogrodje za takšno skupno državo. Dolgoročno preživetje skupnosti Ciprskih
Turkov bo z dobro oblikovanim sistemom skupnega vladanja zagotovljeno, prav tako
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bo odpravljen strah grške skupnosti na otoku pred nevarnostjo napada Turške vojske. V
rešitev Ciprskega vprašanja bi se morali bolj dejavno in konstruktivno vplesti tudi
Grčija in Turčija, ki sta v preteklosti večkrat ovirali pogajanja. Turško pogajanje za
vstop v Evropsko unijo bi lahko postalo pomemben katalizator za ponovno
vzpostavitev pogovorov pod okriljem Združenih narodov, ki bi lahko pripeljali do
končne rešitve Ciprskega vprašanja.
Zastavlja se tudi vprašanje o posledicah nadaljevanja ločitve Cipra na dve politični
enoti oziroma posledicah združitve obeh delov. V tabeli 21 so predstavljene nekatere
negativne in pozitivne posledice obeh možnosti.
Tabela 21: Primerjava negativnih in pozitivnih posledic nadaljevanja ločitve Cipra ali
združitve obeh delov
Združitev

-

Nadaljevanje ločitve

-

Prednosti
rešitev vprašanja
lastnine Ciprskih Grkov
na Severu
dostopnost ozemlja, ki
ga nadzoruje UNFICYP
za civilno rabo
odhod turške vojske
gospodarski razvoj
severnega dela
konec mednarodne
osame skupnosti
Ciprskih Turkov
nadaljevanje
gospodarskega razvoja
Republike Ciper
finančna pomoč EU za
konfliktna območja
mir

-
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Slabosti
etnični pritiski na
Ciprske Turke
verjetnost ponovnega
izbruha medetničnega
nasilja
gospodarsko
nazadovanje
ponovno oblikovanje
etnično mešanih
območij
vprašanje priseljencev
iz Turčije
preprečitev stikov
med etničnima
skupnostima
nadaljevanje
Ciprskega vprašanja
nadaljevanje
okupacije severnega
dela Cipra
občutljivo vprašanje v
odnosih med Turčijo
in Grčijo
razvoj sive in črne
ekonomije
priseljevanje iz
Turčije
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Sanguin trdi, da je primer Cipra v času združevanja Evrope svojevrsten anahronizem.
Vsaka stran vztraja pri svojih stališčih. Več vprašanj ostaja nerešenih, zlasti usoda
Britanskih suverenih baz, prisotnost Turške vojske, priseljevanje iz Anatolije in
odškodnina za vojne žrtve in grške pregnance. Turška skupnost bi morala v primeru
združitve imeti zagotovljeno kulturno in administrativno avtonomijo ter dvojezičnost in
skupen trg s svobodnimi gospodarskimi tokovi (Sanguin, Dolgan-Petrič, 1995).
Nadaljevanje ločitve obeh delov otoka pomeni nadaljevanje nekaterih negativnih
posledic, med katerimi je najbolj pomembna nadaljevanje konflikta. Problematično je
tudi vprašanje lastnine Ciprskih Grkov na severu in nadaljevanje ločitve med pripadniki
obeh etničnih skupnosti. Nadaljevanje konflikta pomeni tudi nadaljevanje okupacije
severne tretjine otoka s strani Turške vojske. Po drugi strani pa nadaljevanje ločitve
pomeni nadaljevanje miru. Na Cipru kljub konfliktu namreč že od leta 1974 ni prišlo do
spopadov (razen provokacij na območju varnostne cone). Ciper lahko pričakuje tudi
finančno pomoč EU za razvoj konfliktnih območij.
Združitev obeh delov otoka bi prinesla kar nekaj pozitivnih posledic. Ena izmed bolj
pomembnih bi bila ponovna civilna raba Varnostne cone Združenih narodov in ostalega
ozemlja, ki ga uporabljajo sile UNFICYP. Skupnost Ciprskih Turkov ne bi več živela v
mednarodni osami in bi imela boljše možnosti za gospodarski razvoj. Pri združitvi in
odhodu tujih sil z otoka obstaja nevarnost ponovnega izbruha medetničnega nasilja in
manjše gospodarske rasti zaradi velikih razlik, ki obstajajo med obema deloma. Cena
združitve bi bila za razviti jug visoka, kot se je pokazalo npr. pri združitvi Nemčije. Ob
preseljevanju bi se lahko ponovno oblikovala etnično mešana območja, kar bi lahko
pripeljalo do ponovnih sporov. Pomembno odprto vprašanje ostajajo priseljenci iz
Turčije.

94

DIPLOMSKO DELO: Regionalna geografija Cipra s posebnim poudarkom na grško turških medetničnih odnosih

10. SUMMARY
The solution of Cyprus question is far from easy, as it became obvious in the last 40
years. Despite the eforts of United nations and other mediators there has been no
progress. Failure of Annan plan is a setback in negotiatons, but they will probably
continue nevertheless. A key problem in all plans has been that the negotiators of both
sides have not been included in their making. Usually the plan has been written by third
party (United nations in most cases) and then presented to Greek Cypriots and Turkish
Cypriots and they negotiated on the basis of this plan. During negotiatons there has
always been a setback caused by one side or the other.
Roots of Cyprus question can be found in historical events that shook Cyprus. The first
reason for the conflict is the ocupation of Cyprus by Otoman empire in 1571 and
imigration of turkish settlers to the greek island. In the course of time Turks did not
asimilate into the greek society, instead they kept their own culture. In comparison to
Greeks their number increased. Altough Greeks and Turks lived in ethnicaly mixed
areas, most of the villages remained ethnicaly homogenous.
After Greece gained it’s independence in 1922, the relations between Greeks and Turks
changed. The rise of greek nationalism and the idea of Great Greece became an
important element of future conflict.
The third historical event, that caused Cyprus question is the change of power in 1987,
when Cyprus became first british colony and in 1914 a part of British empire. In this
time a strong greek national movement was established and it fought for enosis,
unification of the island with Greece.
In 1960 Cyprus gained it’s independence and the relations between greek and turkish
community changed. The constitution was consociational in nature and was based on
principles of proportional power sharing. Due to diferences from the past, this
consociational model was destined to fail. One of the principles of this model is the
development of state identity (stronger then ethnical identity). On Cyprus people felt
more Greek or Turks then Cypriots. When in 1963 Greeks proposed to change
constitution to make govering easier, the Turks opposed because the changes would
minimalize their rights to the level of minority rights.
The period from 1963 to 1974 was marked by intercommunal violence. Escalation of
violence brought to the invasion of Turkish armed forces in 1974 that changed the
ethnical reality of the island significally. For the first time in history two ethnicaly
homogenous areas were created: turkish in the north and greek in the south. The
communities became separated and the nature of problem changed. Turkish invasion is
illegal, as is the ocupation of the northern third of Cyprus 31 years ago. One of the main
articles in negotiations since 1974 has been the presence of Turkish armed forces on the
island. Also the relations between Greece and Turkey have been tense partly because of
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Cyprus qustion. Warming of this relations after 2001 can influence cyprus conflict in a
positive way.
From independence in 1960 to the present the nature of Cyprus question changed
significantly. Presence of two divided communities means hindernis but on the other
hand it can also mean an opportunity for a solution. Consociational model works best if
the communities are spatially divided ( as in the case of Belgium or Canada). Turkish
Cypriots will in no way be willing to accept a minority status, so the consociational
model remains the only solution (apart from continuation of status qou or the forming
of two independent states). Cyprus could become a federal state with two parts, Greek
Cypriot State and Turkish Cypriot State.
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