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De PvdA vindt dat Turkije op termijn lid kan worden van de EU, maar dan moet het 
land wel aan alle politieke, sociale en economische voorwaarden voldoen. Verdere 
uitbreiding van de EU op termijn is goed voor Nederland en goed voor de veiligheid 
en stabiliteit in ons deel van de wereld. Maar er kan geen sprake van uitbreiding zijn 
zonder dat de EU zelf hervormd wordt, onder meer op het gebied van 
landbouwsubsidies, structuurfondsen, alleen dát Europees regelen wat Europees 
geregeld moet worden en een eerlijke verdeling van de lasten tussen de lidstaten.  
 
De Partij van de Arbeid doet geen water in de wijn als het gaat om de Kopenhagen-
criteria (eisen op het gebied van de rechtstaat, democratie en mensenrechten). De 
toetredingseisen zijn streng en van het vaststellen van een toetredingsdatum van 
Turkije is dan ook absoluut nog geen sprake. Turkije moet een goed werkende 
democratische rechtstaat zijn waarin de rechten van de mens, inclusief de rechten van 
minderheden, worden gerespecteerd. Ook moet de economische ontwikkeling 
voldoende zijn om zonder grote problemen mee te kunnen doen aan de Europese 
interne markt. Tenslotte moet het geheel van bestaande Europese wet- en regelgeving 
door Turkije zijn overgenomen en waar nodig zijn omgezet in nationale wetgeving.  
 
Mocht Turkije zoveel progressie boeken dat, bijvoorbeeld over een jaar of tien aan 
een toetredingsdatum kan gaan worden gedacht, dan is voor de PvdA het vrije verkeer 
van personen geen automatisme. We houden nadrukkelijk de mogelijkheid van 
(permanente) overgangsclausules open. Van belang is verder dat er met betrekking tot 
Turkije een zogenaamde noodremprocedure van kracht is. De besprekingen kunnen 
op elk moment worden opgeschort als Turkije de afspraken niet nakomt. Bijvoorbeeld 
als de mensenrechtensituatie in plaats van verdere verbetering verslechtering laat zien. 
Ook zal in de praktijk moeten blijken of Cypriotische schepen ook daadwerkelijk 
toegang krijgen tot Turkse havens.  
 
Naast de Turkse houding ten aanzien van Cyprus is voor de PvdA ook de kwestie 
rond de Armeense genocide die niet door Turkije wordt erkend van groot belang. De 
PvdA vindt dat in aanloop naar- en tijdens de onderhandelingen het debat hierover in 
Turkije zelf gestimuleerd moet worden. Verzoening van een volk met de eigen 
geschiedenis kan niet van buitenaf worden afgedwongen, maar tegelijkertijd is 
erkenning van de Armeense genocide wel noodzakelijk wil er sprake zijn van één 
Europese waardegemeenschap.   
 
Een op Europa gericht Turkije is, na de beëindiging van de tweedeling tussen Oost- en 
West- Europa, een volgend belangrijk fundament voor duurzame vrede en veiligheid 
op ons continent. Turkije als seculiere staat, waar de democratie, de rechtsstaat en de 



mensenrechten worden gegarandeerd, vormt niet alleen een stabiele factor in een 
instabiele regio, maar is ook een baken van hoop. Een baken van hoop voor iedereen 
die gelooft dat ook in landen waar een grote meerderheid van de bevolking moslim is, 
ontwikkeling van een stabiele democratische rechtsstaat mogelijk is. 
 


