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Wouter Bos vindt dat Turkije bij de Europese Unie hoort. Ook als het land nog 
niet aan de criteria voldoet om met onderhandelingen over toetreding te 
beginnen, verdient het intensievere samenwerking met de Unie, zodat de 
criteria ook worden gehaald. 

 

In december van dit jaar zal tijdens het Nederlands voorzitterschap van de EU worden 
besloten of de onderhandelingen over toetreding van Turkije kunnen worden gestart. 
Een hele verantwoordelijkheid voor een voorzitterschap dat waarschijnlijk ook nog 
eens in het teken zal staan van het afronden van de besprekingen over een nieuwe 
Europese Grondwet en van de eerste ervaringen met een Unie van 25 lidstaten. 
Voldoet Turkije aan de politieke criteria die gelden als voorwaarde voor het beginnen 
van het onderhandelingsproces? Dat is de vraag die de Europese Raad onder 
Nederlands voorzitterschap zal moeten beantwoorden. Maar het debat gaat 
ondertussen over veel meer dan alleen die vraag. Hoort Turkije wel bij Europa en 
kunnen we dat allemaal wel aan? Is het niet onbetaalbaar en wordt Europa zo niet 
onbestuurbaar? Allemaal vragen die zorgvuldige aandacht verdienen.  

In november van dit jaar zal de Europese Commissie met een voortgangsrapport over 
Turkije komen. Op basis hiervan zullen de Europese regeringsleiders onder 
Nederlands voorzitterschap in december een besluit moeten nemen. Wordt Turkije 
beloond voor de vergaande hervormingen die het heeft weten te bewerkstelligen of 
wordt de deur in het gezicht van Turkije dichtgegooid? Ruim tien jaar geleden heeft 
de Europese top in Kopenhagen objectief toetsbare criteria voor toetreding opgesteld 
waar nieuwe lidstaten aan moeten voldoen. Er wordt pas onderhandeld als rechtstaat, 
democratie en mensenrechten voldoen aan Europese standaarden. Zo is dat gegaan 
met de tien nieuwe landen die op 1 mei toetreden, zo moet dat ook gaan met Turkije.  

Het algemene oordeel is dat Turkije behoorlijke vorderingen boekt in het aannemen 
van wetgeving over politieke en economische hervormingen, maar de uitvoering nog 
vaak achterwege blijft. De Turkse machthebbers zijn voor twee dingen zeer bevreesd: 
dat de fundamentalistische islam via de mogelijkheden van de democratie het 
seculiere karakter van de staat zullen aantasten en dat ruimhartige rechten voor 
minderheden zullen leiden tot afscheiding van Turks Koerdistan. Het is mede de taak 
van Europa Turkije te helpen bij overwinning van die angst. Daarvoor is wel tijd 
nodig, zeker omdat de militairen niet alleen de politici en rechters onder curatele 
stellen, maar ook een dikke vinger in de pap hebben bij de ambtenarij en in het grote 
bedrijfsleven. Het ontrafelen van deze ernstige weeffouten in de Turkse staat zal een 
zaak zijn van lange adem. Martelen komt nog steeds voor in Turkse gevangenissen, de 
persvrijheid is niet altijd gewaarborgd en de reeds aangenomen wetgeving die hier iets 
aan moet doen wordt nog onvoldoende in de praktijk gebracht. Dit kan de EU niet 
door de vingers zien, evenmin als dat in Oosteuropa het geval was. Ook moet de EU 
harde eisen stellen aan de Turkse bijdrage aan de oplossing van de kwestie Cyprus. 
Het is een lakmoesproef voor de regering Erdogan of men in staat zal zijn de 



militairen hier het hoofd te bieden en het plan van Kofi Annan te omarmen.  

Er is nog veel te doen, maar de problemen zijn overkomelijk en daarom twijfel ik er 
niet aan dat Turkije op den duur zal toetreden tot de Europese Unie. Een op Europa 
gericht Turkije is, na de beëindiging van de Europese deling, de volgende steunbalk 
onder duurzame vrede en veiligheid op ons continent. Turkije als nadrukkelijk 
seculiere staat, waar democratie, rechtsstaat en de eerbiediging van mensenrechten, 
inclusief de rechten van minderheden worden gegarandeerd, terwijl tegelijkertijd bijna 
alle inwoners moslims zijn, vormt niet alleen een stabiele factor in een uiterst 
instabiele regio, maar vormt ook een baken van hoop voor al diegenen in Europa, het 
Midden-Oosten en elders die vrezen dat islam en dictatuur hand in hand gaan.  

Critici wijzen verder op de grote kosten die Turks lidmaatschap voor de EU met zich 
mee zou brengen. Maar dat veronderstelt dat in de Unie alles bij het oude zal blijven 
en wij eindeloos door zullen gaan met een absurd en geldverslindend landbouwbeleid 
en met het rondpompen van structuurfondsen tussen landen die dat allang niet meer 
nodig hebben. Daar kiezen wij niet voor. Integendeel, de uitbreiding van de EU, die 
ook met Turks lidmaatschap niet zal zijn beëindigd, is een reden temeer om deze 
heilige Europese huisjes ter discussie te stellen. Wat dat betreft zou het goed zijn als 
Schröder zijn ambities met betrekking tot Turkije kracht zou bijzetten met 
vergelijkbare ambities op financieel terrein. Om verder uit te kunnen breiden, heeft de 
EU ook dringend behoefte aan de nieuwe grondwet, want zonder nieuwe spelregels 
loopt de boel vast. 

Overigens zullen we in de komende jaren veel ervaring op allerlei terreinen opdoen 
met de gevolgen van uitbreiding naar het Oosten.Als blijkt, wat bepaald niet wordt 
verwacht, dat er bijvoorbeeld grote migratiestromen naar Nederland op gang komen, 
zodat het verstandig is (langere) overgangstermijnen voor het vrije verkeer van Turkse 
werknemers af te spreken, kan dat gewoon in de onderhandelingen worden 
vastgelegd.  

Om al deze redenen is het onaanvaardbaar in december Turkije de deur te wijzen. Ook 
als wij dan moeten vaststellen dat nog niet geheel aan de voorwaarden voor de start 
van de onderhandelingen wordt voldaan, verdient de regering Erdogan meer en 
intensievere steun van de EU om haar hervormingsplannen te implementeren. Zoals 
de Raad van Europa onlangs terecht vaststelde, is er inmiddels zoveel vordering 
geboekt dat de EU Turkije niet met het geheven vingertje maar de uitgestrekte hand 
tegemoet moet treden.   

In de loop van vijftig jaar Europese integratie heeft de Europese lotsverbondenheid 
vorm gekregen omdat wij niet meer keken naar wat ons in het verleden verdeelde 
maar naar welk gezamenlijk toekomstbeeld ons bindt. Als dat mogelijk is tussen 
Fransen en Duitsers, die elkaar eeuwenlang naar het leven stonden, moet het zeker 
ook mogelijk zijn tussen West Europeanen en Turken. De wens tot democratiseren en 
moderniseren bracht in het verleden Grieken, Spanjaarden, Portugezen en 
Oosteuropeanen tot de EU, de zelfde vurige wens drijft Turken ook onze kant op. Dat 
de Turkse bevolking dit in overgrote meerderheid wenst, bewijst dat democratie en 
een moderne welvaartsstaat geen exclusieve speeltjes zijn van landen met een Joods-
Christelijke traditie. Wie de Turken met verwijzing naar die traditie buiten de deur wil 



houden, maakt het verdeelde verleden en niet de gedeelde lotsbestemming tot 
fundament van de Europese integratie. Naar verluidt ligt deze redenering mede aan de 
grondslag van de verdeeldheid bij CDA, VVD en het kabinet over Turkse toetreding. 
Voor de PvdA geldt alleen de vraag of Turkije kan voldoen aan de eisen die de Unie 
aan toetreding stelt.  
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