
Turkije bij de EU? 
Mag Turkije bij de EU komen? 
Op 6 oktober vertelt de Europese 
Commissie wat zij daarover vindt. 
De discussie woedt inmiddels 
door heel Europa en dat zal de 
komende maanden doorgaan. 

Nadat de Europese Commissie 
haar mening heeft gegeven, 
besluit de Europese Raad in 
december of Turkije kandidaat
lid mag worden. Als het zo ver 
komt, volgt een onderhande
lingsproces over een zeer groot 
aantal onderwerpen waarbij 
Turkije zich in de komende 
jaren aan de EU-normen moet 
aanpassen. Het betreft in totaal 
80.000 bladzijden aan regelin
gen. De verwachting is dat 
Turkije er zeker tien jaar over 
zal doen om aan al die voor
waarden te voldoen. Daad
werkelijke toetreding zal dus 
op zijn vroegst plaatsvinden in 
2015. Bovendien zal er, vol
gens de Nederlandse regering, 
na een toetredingsdatum voor 
de duur van zeven jaar een 
vrijwaringclausule over vrij 
personenverkeer worden opge
nomen. Dat betekent dat Turkse 
burgers zich tot pakweg 2022 
niet vrij in andere EU-landen 
mogen vestigen. 

Rechtsstaat 

De SP wacht het rapport af en 
komt daarna met een defini
tieve standpuntbepaling. Uit
gangspunt is dat er geen prin
cipiële bezwaren zijn om 

Turkije te weigeren lid van de 
Europese Unie te worden, 
maar dat er nog veel zaken 
goed moeten worden geregeld 
voordat dat daadwerkelijk 
kan . Voor de SP speelt het feit 
dat Turkije een islamitisch 
land is, of een land met een 
bevolking die opgevoed is in 
de islamitische cultuur, geen 
rol van betekenis. 
Wel heel belangrijk in de be
oordeling is de vraag of Tur
kije een rechtsstaat is voordat 
de echte onderhandelingen 
beginnen. Turkije moet vol
doen aan de politieke criteria 
van Kopenhagen om aan de 
onderhandelingen met de EU 
te mogen beginnen. Daaraan 
voldoet zij nu niet. Cruciaal is 
de positie die het leger in het 
politieke proces van de Turkse 
overheid inneemt. In een 
West-Europees land komt de 
hoogste generaal bij de minis
ter van Defensie op bezoek om 
te horen wat hij met de krijgs
macht moet doen. In Turkije is 
het nog steeds andersom. Daar 
deelt de legerleiding achter de 
schermen de lakens uit aan de 
regering. 
Op papier zijn er weliswaar 
duidelijke vorderingen: er zijn 
de laatste twee jaar tal van 

wetten aangenomen waarin de 
vooruitgang beschreven staat. 
Maar van belang is echter de 
praktijk. Daarin moet nog 
veel verbeteren - en dat zal 
snel moeten. De beoordeling 
vindt immers dit najaar plaats. 
Weliswaar heeft de officiële 
Adviesraad voor Internationa
le Veiligheidsvraagstukken 
vorige maand geadviseerd de 
beslissing twee jaar uit te 
stellen omdat veel zaken nog 
niet in orde zijn, maar Turkije 
zal daar zeker niet mee in
stemmen. De Turkse regering 
vindt dat ze lang genoeg ge
wacht heeft. Wil Turkije se
rieus kandidaat worden dan 
betekent dat ze dondersvlug 
hervormingen moet doorvoe
ren. 

Koerdische kwestie 

Een groot probleem is ook de 
onzekere oostgrens van Tur
kije. De Koerdische oorlog 
die in de jaren '80 en '90 
heeft gewoed, is nog steeds 
niet verwerkt. De terechte 
eisen van de Koerden voor 
democratie en minderheids
rechten zijn nog niet doorge
voerd. De ontwikkelingen van 
het Koerdisch nationalisme in 

Spanning • 23 septembe r 2004 

Irak kunnen afscheidings
ideeën in Turks Koerdistan 
weer onmiddellijk doen ople
ven. Een politieke oplossing 
voor dit probleem is een van 
de grootste nog op te lossen 
vraagstukken in de aanloop 
tot een EU-lidmaatschap voor 
Turkije. 

Genocide 

Ook de Armeense kwestie 
verdient aandacht in de onder
handelingen. Turkije, dat de 
opvolgerstaat van het Otto
maanse rijk is, erkent de rech
ten van etnische minderheden 
niet. Turkije is nog steeds 
ongevoelig voor kritiek op de 
gebeurtenissen in 1915 toen 
Armeenseen Assyrische bur
gers op massale schaal werden 
vermoord. In december 2003 
heeft de SP een motie inge
diend waarin de Nederlandse 
regering wordt gevraagd aan te 
dringen op een historisch on
derzoek in Turkije naar de 
kwestie van volkerenmoord 
tegen Armeen se en Assyrische 
bevolkingsgroepen in het toen 
nog Ottomaanse rijk. Deze 
motie is afgewezen. Daarop 
hebben we in april 2004 een 
tweede motie ingediend, waar
in we spraken over 'massa
moord' . Bedoeling was de 
discussie met de minister uit 
te lokken. Dat is uiteindelijk 
gelukt. De minister heeft in 
de loop van de zomer van 
2004 toegegeven dat de geno
cide van 1915 wel degelijk 
onderwerp van de toetredings
besprekingen van Turkije met 
de EU moet zijn. 

13 




