Pro & contra Turkije in de eu (2)

Een Turks bad voor Turkije?
Beeldessay
rené cuperus
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Er zijn drie redenen waarom het onbezonnen is zich
Turkije voor te stellen als lid van de Europese Unie:
1. Het gaat niet goed tussen politiek en bevolking in
veel landen van Europa; 2. Het gaat niet goed met de
Europese Unie; 3. Het zou in Turkije zelf wel eens niet
goed kunnen gaan. Zolang de meerderheid van de
Europese bevolking niet voor de idee van een Turkse
eu-toetreding is gewonnen (met als reële en vermeende
obstakels: nieuwe ongeschoolde massa-immigratie en
de radicale islam); zolang er geen gemeenschappelijk
richtingsgevoel is ontstaan over de toekomst van de
Europese Unie, en zolang Turkije niet bewezen heeft
een islamitische democratie te kunnen zijn onder nietautoritaire verhoudingen, zolang is het niet wijs om
de Turkse toetreding tot de Europese Unie zelfs maar te
overwegen, laat staan er geforceerd doorheen te duwen
via de Eurocratische methode van de Voldongen Feiten.
In dat geval dreigt voor Turkije een Turks bad: een bad
van hete lucht, gevolgd door de koude douche van de
Europese identiteitscrisis.

Over de auteur René Cuperus is medewerker van de Wiardi Beckman Stichting
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‘Immigratie zonder integratie’ — het ontstaan van
wat ze in Duitsland Parallelgesellschaften noemen,
heeft niet die ambassadeurs te zien gegeven die
de Turkse premier Erdogan zo graag gezien had,
Turkse migranten als voorbeeldige wegbereiders
en kwartiermakers van de Turkse toetreding.
Foto: Peter Hilz / Hollandse Hoogte

37

s & d 12 | 20 0 4

Pro & contra Turkije in de EU René Cuperus Een Turks bad voor Turkije?
>>
Recept voor chaos? Kan Europa zich steeds maar uitbreiden zonder
haar ziel en legitimiteit te verliezen? Welke betekenis moet worden
toegekend aan het feit dat het juist en vooral de Franse en Duitse
bevolkingen zijn die in meerderheid niets van een Turks Europalidmaatschap moeten hebben?
Ligt de ziel van de Europese eenwording niet in de overwinning van
de Duits-Franse vijandschap? Egon Bahr in Der Spiegel (37/2004):
‘Bayerns Ministerpräsident Edmund Stoiber hat Recht, wenn er erklärt:
“Nimmt man die Türkei auf, dann ist das das Ende der Vision von der
politischen Union Europas”.’
Foto: Photo Parlement Europeen

>>
Eerwraak in Diyarbakir. Moeder toont foto van haar zoon in
gevangenis. Zoon heeft zijn zus om het leven gebracht, nadat
zij verkracht was door haar oom.
Commentaar:
Helmut Schmidt: ‘Monnet und Schuman, Adenauer
und de Gaspari, Churchill und de Gaulle waren
Staatsmänner von ungewöhnlichem Weitblick
— keiner von ihnen hat die europäische Integration
bis über die kulturellen Grenzen Europas ausdehnen
wollen.’’ (Die Zeit, 25 November 2004)
Foto: Tim Dirven / Hollandse Hoogte

<<
‘If the Europeans are guilty of anything it is that
they have postponed for too long a discussion
about the ultimate limits of eu extension and about
the meaning of European identity. The eu is, after
all, European. Countries like Turkey and Russia only
partly share our heritage and geography; in other
parts, they deﬁnitely do not’. Wolfgang Schäuble,
vice-voorzitter en buitenlandwoordvoerder van de
cdu/csu-fractie in de Duitse Bundestag (Foreign
Affairs, 83, No. 6)
Foto: Martin Roemers / Hollandse Hoogte
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