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Dames en heren, 
Beste vrienden, 
 
Vandaag starten de onderhandelingen over de toetreding van Turkije tot de Europese Unie. 
 
Het ondenkbare wordt dus werkelijkheid, want we zullen het moeten meemaken dat binnen een jaar of tien 
de grootste lidstaat van de Europese Unie niet eens een Europees land zal zijn.  
 
Want Turkije is geen Europees land en dat is niet zomaar een mening van uw dienaar of een standpunt van 
het Vlaams Belang, maar een simpel geografisch, cultureel en historisch feit. 
 
Het geografische aspect is natuurlijk het meest tastbare: nog geen 4% van de totale oppervlakte van Turkije 
ligt op het Europese continent. De rest ligt in Klein-Azië. De Europese verdragsteksten zijn nochtans 
duidelijk: enkel Europese landen kunnen deel uitmaken van de Europese Unie.  
 
En als Turkije binnen een jaar of tien effectief deel gaat uitmaken van de Europese Unie, dan wordt het de 
grootste lidstaat, met meer dan 80 miljoen inwoners. Dat betekent dat Turkije de grootste delegatie naar het 
Europees Parlement zal sturen, en dat het aan de onderhandelingstafels van alle Europese instellingen zal 
plaatsnemen als machtigste lidstaat. 
 
En niet alleen ligt Turkije geografisch niet in Europa, nog belangrijker is het culturele aspect. Officieel is 
Turkije een lekenstaat, maar in werkelijkheid gaat het om een islamitisch land. Niet minder dan 99,8% van 
de bevolking in Turkije bekent zich tot de islam. Dat is een officieel cijfer, want men is verplicht om zijn 
godsdienstige aanhorigheid aan de staat te melden in Turkije. En wie beweert dat de intrede in Europa van 
een land van 75.000 officiële moskeeën geen problemen zal scheppen, die beliegt de publieke opinie. 
 
Turkije is ook geen democratie naar Europees model. De zogenaamde criteria van Kopenhagen waaraan 
elke kandidaat-lidstaat moet voldoen om te kunnen toetreden tot de Europese Unie, die bepalen nochtans 
duidelijk dat de mensenrechten moeten eerbiedigd worden.  
 
Welnu, het probleem van de grootschalige folteringen in Turkse gevangenissen en politiekantoren blijft 
nog altijd bestaan.  
 
Etnische en godsdienstige minderheden worden nog altijd behandeld als tweederangsburgers.  
 
De persvrijheid bestaat in Turkije alleen maar op papier, want kritische journalisten en schrijvers worden 
nog altijd aan de lopende band vervolgd. Zo is er de schrijver Orhan Pamuk, zeg maar de Turkse Hugo 
Claus, die voor de rechtbank moet komen omdat hij aanklaagt dat Turkije nog altijd weigert om de 
volkerenmoord op de Armeniërs te erkennen.  
 
En ook sociaal-economisch valt Turkije niet te integreren in Europa. Het bruto binnenlands product per 
hoofd van de bevolking ligt in Turkije minstens drie keer lager dan in de Europese Unie. Nog nooit is een 
land met een dergelijk verschil aan welvaartsniveau toegetreden tot de Europese Unie. De vroegere 
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landbouwcommissaris Fischler berekende dat alleen al voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid 
Turkije op zijn eentje duurder zal zijn dan de 10 nieuwe lidstaten samen.  
 
De toetreding van Turkije wordt dus een regelrechte aderlating, een aderlating die Europa zich niet kan 
permitteren, denk maar aan de mislukte top over de meerjarenbegroting. Wie gaat die rekening betalen? En 
met welke middelen? We mogen het allemaal niet weten, want de zogenaamde Europese leiders passen de 
filosofie van Jean-Luc Dehaene toe. Ze willen de problemen pas oplossen wanneer ze zich stellen, en dat is 
in het geval van Turkije pas binnen tien jaar, zo beweren ze. 
 
Daarbij komt nog dat als Turkije lid wordt van de Europese Unie, elke Turk zich mag vestigen waar hij wil 
in Europa. Ik moet er u geen tekening bij maken dat zoiets zal leiden tot massale nieuwe immigratie naar 
Europa. Al was het maar omdat er in Turkije geen vergelijkbaar systeem van sociale zekerheid bestaat.  
 
Wat we dus zullen meemaken is geen immigratiegolf, maar een immigratie-tsunami. 
 
Beste vrienden, tegenwoordig horen we nog maar één argument voor de toetreding van Turkije: "Wij 
hebben het beloofd aan Turkije, en we mogen nu niet terugkomen op die belofte".  
 
Wie heeft dat beloofd, en met welk democratisch mandaat? De nationale parlementen zijn nooit 
geraadpleegd geweest. Er is nooit een debat ten gronde geweest over de grenzen van Europa. Men heeft 
nooit naar de mening van de bevolking gevraagd.  
 
De grote afwezige in het debat over Turkije is dus de kiezer, de man in de straat in Vlaanderen en in de rest 
van Europa die dit nooit heeft gewild, die nooit naar zijn mening is gevraagd, maar die blijk geeft van meer 
historisch besef en meer gezond verstand dan de politici die Europa beweren te leiden. 
 
In die lelijke gebouwen hier links en rechts van ons zitten mensen die geen verantwoording afleggen aan de 
burgers in Europa, en die de toetreding van Turkije zullen voorstellen als een voldongen feit. Turkije moet 
de criteria van Kopenhagen niet respecteren. Turkije kan het zich ook permitteren om een deel van het 
grondgebied van een bestaande lidstaat militair te bezetten. De Turken mogen ook een protocol tekenen 
over een douane-unie met Europa, terwijl ze er een verklaring bijvoegen dat ze de regels van diezelfde 
douane-unie zullen overtreden ten koste van Cyprus.  
 
Het mag allemaal. Voor de Europese Commissie maar ook voor de heren Verhofstadt en De Gucht moet en 
zal Turkije, tot elke prijs, toetreden tot de Europese Unie.  
 
Welnu, wij aanvaarden geen voldongen feiten. Wij aanvaarden geen dictaten die ingaan tegen de vitale 
belangen van Europa. De bevolking moet de mogelijkheid krijgen om zich op een democratische manier uit 
te spreken over een fundamentele zaak als de toetreding van Turkije, via een bindend referendum in alle 
Europese lidstaten.  
 
Het Vlaams Belang is voorstander van een realistisch en haalbaar alternatief voor de Turkse toetreding: een 
relatie van bevoorrecht partnerschap met Turkije. Het is de enige manier om ervoor te zorgen dat de 
Europese Unie een Europees project blijft. Laat er geen enkele twijfel over bestaan: als wij Vlaams-
nationalisten spreken over een onafhankelijk Vlaanderen, dan bedoelen wij daarmee een Vlaams 
Vlaanderen in een Europees Europa! 
 
 
Philip Claeys 
Europees Parlementslid   


