
Turkije nog lang niet 

klaar voor Europa

arie oostlander

Het idee van een ‘Europees volk’ kan niet bepalend zijn voor de mogelijkheid

van Europese eenheid. Ook economische krachten en geopolitiek machtsden-

ken kunnen hiervoor niet doorslaggevend zijn. De identiteit van Europa wordt

bepaald door haar karakter als Unie van gemeenschappelijke rechtsstaten.

Alleen landen die bij deze identiteit passen kan uitzicht op toelating geboden

worden en de Kopenhagen-criteria dienen daarbij als richtsnoer. Het is onzin-

nig Turkije a-priori af te wijzen op basis van verschil in godsdienst, of te doen

alsof er een morele plicht tot toelating bestaat. Van Turkije mogen we een vol-

waardige invulling van de Europese politieke waarden verwachten en hier ligt

nu net het probleem. Turkije heeft een zeer afwijkende structuur die een weer-

spiegeling is van zeer afwijkende politieke waarden. Het is centralistisch, over-

schat de rol van de staat, verheerlijkt het leger, wijst minderheden af, is collecti-

vistisch, waardoor individuele mensenrechten het loodje leggen, wantrouwt de

godsdienst en heeft moeite met godsdienstvrijheid en andere burgerlijke vrij-

heden. Turkije wijst, krachtens de huidige grondwet, de voorrang van interna-

tionale verdragen boven nationaal recht af. Dat is allemaal niet te verenigen

met wat van een Europese lidstaat verlangd wordt. Het zou heel goed zijn als

het steeds meer veld winnende idee, dat de oude militaire grondwet van 1982

moet worden vervangen door een nieuwe grondwet die voluit op Europese poli-

tieke waarden is gebaseerd, in praktijk zou worden gebracht. Zo zou worden

onderstreept dat Turkije inderdaad de revolutionaire omvorming tot democra-

tische rechtsstaat voluit aanvaardt. Zo’n ernstige omgang met de waarden die

voor ons doorslaggevend zijn, zou werkelijk een goed voorbeeld zijn voor ande-

re islamitische samenlevingen.

Er zijn tegenstanders van de Europese gedachte die menen dat er nooit een

Europese eenheid, bijvoorbeeld in de vorm van een federatie, kan ontstaan, omdat

er niet zoiets als een ‘Europees volk’ bestaat. Dat laatste is op zich een open deur.

Maar als zo’n ‘volk’ de voorwaarde is voor het bestaan van een staatkundige een-

heid, wat moet je dan met het bestaansrecht van staten waar diverse ‘volken’ door

en naast elkaar wonen? Hadden Karadzic en Mate Boban destijds gelijk, de twee

schurken die respectievelijk van etnisch Servische en etnisch Kroatische zijde pro-

beerden om Bosnië in etnisch ‘zuivere’ delen op te delen? Moest de geschiedenis

van het ooit zo tolerante Bosnië-Herzegovina inderdaad worden beschouwd als

een voorbeeld van staatkundige kunstmatigheid, omdat ze niet was gebaseerd op

etnische homogeniteit? Als christen-democraat kun je de heidense verheerlijking
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van het biologische volk-idee, als basis voor staatsvorming, alleen maar verwer-

pen. Het heeft Europa, onder andere in de vorm van de meeslepende ‘bloed en bo-

dem-theorie’, ontzettend veel kwaad gedaan. Elders zien we het terug in etnische

massamoord, onderdrukking en separatisme. 

Een Europese markt zonder interne grensbeperkingen bestaat wel, zo zeggen ook

de anti-Europeanen. Maar dat is dan ook, wat de Europese eenheid betreft, alles.

Dus, zo zeggen de anti-Europeanen, is er alleen maar een politiek verband nodig

om die markt te laten functioneren. Alle andere sectoren van de politiek behoe-

ven pas op Europees vlak aan de orde te komen in zoverre ze invloed hebben op de

marktwerking en de regels voor de markt. Zo is het lange tijd gegaan in de Euro-

pese Economische Gemeenschap, toen de liberalen het voortouw in Europa van de

christen-democraten hadden overgenomen. Het was de tijd van de harmonisatie

van al die vaak zeer gedetailleerde nationale wetjes en regeltjes ten einde markt-

belemmeringen weg te nemen. Eurosceptici zijn er in geslaagd om die harmonisa-

tie voor te stellen als Brusselse regelzucht, al waren zij zelf juist voor een markt

zonder barrières. Intussen heeft die eenzijdige economische opvatting tot scheef-

trekking van de werkelijkheid geleid. Voor de EEG bestonden er alleen maar on-

dernemingen en bedrijfstakken. Ook culturele organisaties zoals omroepen wa-

ren niets meer dan dat. Publieke financiering van culturele activiteiten werd dus

onmogelijk. Dat was in Nederland goed voelbaar. ‘Europa’ is een belangrijke actor

in de politiek. Als daarbij alleen economische belangen in het vizier komen, dan

komen andere verantwoordelijkheden (bijvoorbeeld voor de internationale en de

binnenlandse veiligheid) er bekaaid af. Ook nu de eenzijdigheid van de EEG is om-

gezet in een veelzijdige Unie blijft de neiging tot ‘knaken poetsen’ bestaan als het

over de EU gaat. Het economische kan op zich geen basis vormen voor een staatkun-

dige entiteit. Blijkbaar volgt de rest niet als je met het economische start. Dit bijge-

loof van kapitalisten en socialisten past niet in een christen-democratische visie.

Soms worden machtspolitieke, ‘reaalpolitieke’, of zogenaamde geopolitieke rede-

nen aangevoerd voor het bestaan, het functioneren en de uitbreiding van de Unie.

De EU zou het machtsblok moeten vormen dat tegenwicht zou bieden aan de VS

en eventueel aan Japan. Tijdens de Koude Oorlog was er wel een veiligheidsaspect

verbonden aan de Unie tegenover het Sovjetblok, maar doorslaggevend voor het

lidmaatschap van de Unie was dat niet. Ierland, en later andere neutrale landen,

wilden het veiligheidsaspect niet met de Unie verbinden. De huidige leden

Spanje, Portugal en Griekenland konden, ondanks hun geopolitieke betekenis,

geen deel uitmaken van de EG vanwege hun fascistische of militaire regimes.

Machtspolitieke termen als evenwicht, hegemonie en strategische ligging beho-

ren tot een achterhaald bureaucratisch ‘stratego’ dat geheel voorbij gaat aan wat

burgers van politiek vinden en aan de vraag welke waarden zo’n blokvorming

moet dienen. Het is tamelijk gangbaar onder wat als ‘buitenland-elites’ wordt be-
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titeld. Zij bevinden zich ver van de burgers in een quasi a-morele sfeer.

Geopolitieke overwegingen zijn trouwens niet erg eenduidig. Wat bijvoorbeeld te

denken van de geopolitieke aspecten van Turkije? Zijn die een garantie tegenover

Rusland? Maar dat is geen vijand meer. Is het een brug naar het Midden-Oosten?

Maar de Unie heeft niet eens een Midden-Oostenpolitiek. Willen wij zonder bui-

tenlandse politiek aan Syrië, Iran, Irak en de Zuidelijke Kaukasus grenzen? Daar

geeft ‘geopolitiek’ geen antwoord op. Is blote macht een waarde op zich?

Merkwaardigerwijs wordt vaak vergeten dat politieke macht het recht moet die-

nen. Dat is de meest basale waarde waar het in de politiek om gaat. Dat is de reali-

teit die door reaalpolitiek vergeten wordt. De identiteit van de EU wordt niet be-

paald door haar machtspolitieke positie.

Volgens onze politieke filosofie moet men zich, voor de vorming van staatkundige

entiteiten, baseren op gemeenschappelijke politieke waarden. Vooral op eenheid

in visie op het recht. Want daar gaat het over in de politiek. Tijdens het proces van

toetreding van de Oost-Europese landen tot de EU hebben we geleerd hoe prak-

tisch dat principe is. De Unie werd door die nieuwe toetreders in de eerste plaats

gezien als een politieke waardengemeenschap. Het aansluitingsproces was voor

hen een ‘terug naar huis’, omdat ze zich zelf als een lang verwaarloosd deel van

die gemeenschap zagen. Dat er geen homogeen ‘Europees volk’ is, interesseert

hen geen fluit. Het economische is voor hen wel van belang, maar heeft niet voor-

op gestaan. Ze klaagden primair over rechteloosheid, onveiligheid, verval van (ar-

beids-) moraal en schade aan het milieu. Het valt te hopen dat de slechte, ‘zünige’,

ontvangst die we hen bereidden hen niet op andere ideeën brengt. Met vreugde

en uit overtuiging omhelsden zij de modellen van de rechtsstaat die ze in de Unie

aantroffen. Dat ging niet altijd vanzelf. Men was de regels daarvan ontwend. Maar

er is snel geleerd en we hoeven er niet aan te twijfelen dat het karakter van de EU

als unie van democratische rechtsstaten door hen zal worden gerespecteerd en

versterkt. Ondanks alle cultuurverschillen kunnen we elkaar op dat karakter van

rechtsstatelijkheid aanspreken. We zien aan de publieke opinies in de lidstaten

dat de waardengemeenschap een gegeven is. De politiek inzichten van de nationa-

le ministers verschillen duidelijk meer dan die van de bevolkingen. Dat werd pijn-

lijk duidelijk tijdens de Joegoslavische oorlogen. Maar ook nu is er meer gelijkge-

zindheid tussen de burgers van de Unie, ten opzichte van internationale

verantwoordelijkheden, dan tussen de regeringen. In het Europees Parlement zie

je dat Europese fractievorming een feit is en dat nationale invalshoeken tot nu toe

opvallend weinig inbreuk daarop doen. We hebben dus een waardengemeenschap

en een beleving daarvan blijkens onze politieke oordelen. Europa heeft zodoende

een identiteit. Niet een die ons afsluit van de buitenwereld, maar een uitnodigen-

de identiteit. Nieuwe leden zijn in principe welkom als zij de politieke waarden,

die de identiteit van de Unie bepalen, werkelijk omhelzen, toepassen en uitdra-

gen. Zo niet, dan niet.
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Het vraagstuk Turkije

Als staten zich aanmelden als aspirant-lid van de Unie, dan wordt terecht de vraag

naar de identiteit gesteld. Een Unie van democratische rechtsstaten kan alleen

uitzicht op toelating bieden aan landen die bij die identiteit passen. In het geval

van de EU spreken we dan van de voorrang voor de politieke criteria van

Kopenhagen. Zo is dat geformuleerd tijdens de Top van 1993 te Kopenhagen. Eerst

zullen zulke kandidaat-lidstaten moeten voldoen aan de eisen van rechtsstaat en

democratie; moeten zij hun minderheden beschermen; moeten zij zich houden

aan het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens; en, voor zover het hen aan-

gaat, moeten zij vreedzame verhoudingen onderhouden met de buren. Pas als aan

die voorwaarden voldaan wordt, heeft het zin om de overname van het acquis (de

wetgeving van de Unie) te behandelen.

Turkije heeft zich in een vroeg stadium aangemeld als gegadigde voor het lid-

maatschap van de toenmalige EEG. De identiteit van de Unie is sindsdien bepaald

versterkt. Van een hoofdzakelijk economische is het een veelzijdige rechtsgemeen-

schap geworden. Van meet aan wordt Turkije gezien als een staat die afwijkt van

het gangbare Europese model. In de veertig jaren sinds de aanmelding is Turkije

nauwelijks in Europese richting opgeschoven. Het argument dat men al zolang ge-

wacht heeft, slaat dus op het eigen hoofd terug. Niets doen hoeft niet beloond te

worden. Het voorhouden van de politieke waarden van de EU aan het aspirant-lid

Turkije kan niet als een ‘aan het lijntje houden’ worden opgevat. Wie dat wel zo

ziet, heeft kennelijk lak aan die waarden. 

Er zijn er die zeer ten onrechte stellen dat aan Turkije het lidmaatschap van de

Unie beloofd zou zijn. Dat zou wel een extreem verschillende behandeling beteke-

nen dan de andere kandidaat-leden ooit genoten hebben. Er is altijd sprake ge-

weest van aanbieding van een perspectief op lidmaatschap onder duidelijke voor-

waarden. Of het moment van toetreding(sonderhandelingen) daar is, hangt dus

van de vervulling van de voorwaarden door Turkije af. Er bestaat geen morele

plicht voor de Unie om Turkije zonder vervulling van die voorwaarden toe te la-

ten. Het is erg jammer dat de discussie door dit soort drammerige a-priori’s bedor-

ven wordt. Intussen is de Unie, zover als mogelijk was, tegemoet gekomen aan de

wensen van Turkije door het aangaan van een aangeklede douane-unie. Die be-

strijkt het leeuwendeel van de voordelen van de oude Europese Economische

Gemeenschap die Turkije in 1963 voor ogen had. 

Turkije heeft een zeer afwijkende structuur die een weerspiegeling is van zeer af-

wijkende politieke waarden. Daar zijn allerlei redenen voor die met historische er-

varingen te maken hebben. Turkije is een jonge staat. Tachtig jaar geleden is ze

ontstaan in een dramatische tijd waarin de voorganger, het Ottomaanse rijk, te

gronde was gegaan. In een veel kleiner gebied werd de Turkse staat gesticht door

Kemal Atatürk. Hij bereikte de militaire successen die nodig waren om de troepen
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van West- en Zuid-Europese landen en van Rusland het land uit te krijgen. Het le-

ger staat sindsdien in hoog aanzien. Vanuit deze dramatische voorgeschiedenis

ontstond er angst voor het uiteenvallen van de staat. In het Ottomaanse rijk leef-

den vele volken naast elkaar. In het moderne Turkije werd de etnische pluriformi-

teit niet als een voordeel, maar als een gevaar gevoeld. De stichting van de staat

ging gepaard met omvangrijke etnische zuiveringen. De afrekening met het

Ottomaanse verleden ging nog verder. Atatürk zag in de godsdienst een remmen-

de kracht voor de verwestering van het land. En dus moest die onder controle wor-

den gebracht. Voor zijn staatsfilosofie oriënteerde hij zich op de politieke syste-

men die hij als kansrijk beschouwde. Dat waren in de jaren twintig het

sovjetsysteem, het fascisme van Mussolini en het Franse laïcisme, dat de gods-

dienst uit het openbare leven verbant. Het ‘Kemalisme’ dat uit dit boeketje ont-

stond, is natuurlijk niet te verenigen met de opvattingen die momenteel in de Unie

worden gehuldigd. Het is centralistisch, overschat de rol van de staat, verheerlijkt

het leger, wijst minderheden af, is collectivistisch waardoor individuele mensen-

rechten het loodje leggen, wantrouwt de godsdienst en heeft moeite met gods-

dienstvrijheid en andere burgerlijke vrijheden. Turkije wijst, krachtens de huidige

grondwet, de voorrang van internationale verdragen boven nationaal recht af. Dat

is allemaal niet te verenigen met wat van een Europese lidstaat verlangd wordt.

Het grootste probleem met Turkije ligt dus in de identiteit, de politieke waarden

en normen. Het past bij de regering-Balkenende om deze waarden ook bij dit the-

ma centraal te stellen. Er is wel betoogd dat de barrières voor toelating eenvoudig

aan het verschil in godsdienst moeten worden toegeschreven. Het is inderdaad zo

dat de politieke waarden van de Unie hoofdzakelijk voortkomen uit de joods-

christelijke traditie. Cultuur-historisch is dat een open deur. Het is nogal kinder-

achtig om dat niet in de komende Grondwet van de Unie te willen erkennen. Maar

de betekenis van deze waarden kan door iedereen worden ingezien en aanvaard.

Dit houdt in dat we van Turkije een volwaardige invulling van de Europese poli-

tieke waarden mogen verwachten, vergelijkbaar met de invulling door andere lid-

staten van de Unie. Niets meer en niets minder. 

Er zijn personen die zonder meer voorstander zijn van het Turkse EU-lidmaat-

schap. Zij wekken de indruk niet te geloven in zo’n volwaardige overname van de

Europese politieke waarden en zien in die eis een te zwaar obstakel. Daarom wil-

len zij de lat veel lager leggen dan voor de andere leden van de Unie. Dat komt

eventueel later wel goed, zo zeggen zij. De ervaringen met het Turkse lidmaat-

schap van de Raad van Europa tonen aan dat dit een lichtvaardige redenering is.

Tijdens dat lidmaatschap was er geen verbetering in de mensenrechtensituatie en

is Turkije bovendien nog geruime tijd als lid geschorst toen het een etnische on-

derdrukking van de Koerden doorvoerde. Protesten van de Raad van Europa en het

Europees Hof voor de Mensenrechten kregen geen gehoor. Anderen zijn om de-

zelfde pessimistische redenen a-priori tegen toetreding van Turkije.
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Mijns inziens zal in de politieke praktijk moeten worden aangetoond dat Turkije in-

derdaad als een normaal lid van de Unie aan onze EU-burgers ‘verkocht’ kan worden.

Dat betekent dat elke hervorming de vraag moet beantwoorden of Turkije de daarin

vervatte waarden aanvaardt en draagt. Zo is het met de afschaffing van de politieke

positie van het leger, met de verwerping van het collectivisme in het rechtsstelsel,

met de verwerping van het nationalisme dat de rechten van minderheden vertrapt,

met de instelling van vrijheid van godsdienst en de creatie van een echte scheiding

tussen ‘kerk en staat’, met de afschaffing van het centralisme en het etatisme, zoals

dat door het Sovjet-voorbeeld ooit is ingevoerd. Heel dringend is de hervorming van

het rechtsstelsel. Dat is nu gebaseerd op een collectivistische filosofie zodat individu-

ele mensenrechten vanzelf worden ondergesneeuwd onder collectieve belangen. Dit

heeft tot veel frictie met de Raad van Europa en het Hof in Straatsburg geleid. 

Het zijn allemaal eisen van de Europese, democratische rechtsstaat. Op al deze ei-

sen tot hervorming zal Turkije een soeverein antwoord moeten geven: ja of neen.

Als het de AKP-regering en haar opvolgers lukt om deze weg positief te doorlopen,

hebben we een heel ander Turkije en daar kunnen we dan zeer tevreden over zijn.

In dat geval gaat er een positieve voorbeeldwerking uit naar de islamitische wereld.

Het blijft denkbaar dat Turkije bij een of meer van de gevraagde hervormingen zal

stellen dat ze niet in het belang van Turkije zijn. In dat geval zullen we een andere

relatie moeten zoeken. Bijvoorbeeld een speciaal partnerschap, wat dat ook wezen

moge. Maar medebeslissingsmacht over ons bestaan en onze toekomst kunnen we

niet geven aan een staat die fundamenteel andere principes en waarden koestert. 

In december kan onze regering eraan bijdragen dat zowel de politieke waarden van

de Unie onverkort worden gesteund, en dat tegelijkertijd uiting wordt gegeven aan

het toenemende vertrouwen in de goede wil van deze regering. Er kan zeerzeker

met Turkije een nieuw startmoment worden geschapen. Het zal niet van eenzelfde

soort zijn als destijds met andere kandidaten. De technisch-politieke hoofdstukken

zullen immers nog vooraf gegaan moeten worden met wat ik ‘hoofdstuk 0’ noem.

Dat hoofdstuk behelst de voltooiing van de hervormingen en de toepassing daarvan

in het hele land, in het leger, de rechtelijke macht en de administratie, die tot een

feitelijke rechtsstaat moeten leiden. Het zou heel goed zijn als, naar het steeds meer

veld winnende idee, de oude militaire grondwet van 1982 moet worden vervangen

door een nieuwe grondwet, die voluit op Europese politieke waarden is gebaseerd,

in praktijk zou worden gebracht. Zo zou worden onderstreept dat Turkije inderdaad

de revolutionaire omvorming tot democratische rechtsstaat voluit aanvaardt. Zo’n

ernstige omgang met de waarden die voor ons doorslaggevend zijn, zou werkelijk

een goed voorbeeld vormen voor andere islamitische samenlevingen. 

Het is heel goed dat de Nederlandse regering het waardendebat op Europees ni-

veau wil tillen. Want de ernst van onze toewijding aan die waarden zal zijn bewijs

vinden in de manier waarmee met Turkije wordt omgegaan.

Drs. A.M. Oostlander, rapporteur van het Europees Parlement voor Turkije.
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