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Europees parlementslid Philip Claeys (Vlaams Be-
lang) tracht in dit boekje te voorspellen wat er ge-
beurt indien Turkije toetreedt tot de Europese Unie. 
Hij baseert zich daarvoor grotendeels op feiten die 

zich in het recente verleden hebben voorge-
daan.

Turkije is geen Europees land, en valt 
sociaal-economisch niet in te passen in de 
Europese Unie. Bovendien zou een Turkse 

toetreding een enorme nieuwe immi-
gratiegolf op gang brengen, met alle 
gevolgen van dien.
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Woord vooraf
Het idee voor dit boekje ontstond toen 
mijn goede collega Andreas Mölzer van de 
Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) me 
vroeg een bijdrage te plegen voor zijn jong-
ste boekproject: een blik in de toekomst van 
Europa in het licht van de oprukkende isla-
misering. 

Ik ben niet in het bezit van een glazen bol 
waarmee de toekomst kan voorspeld wor-
den, en ik heb geen paranormale gaven. 
Toch is het scenario dat in dit boekje be-
schreven wordt, hoogst realistisch. Veel 
van de incidenten die erin voorkomen, 
zijn gebaseerd op waar gebeurde feiten. 
De toespraak van Erdogan in Berlijn bij-
voorbeeld kan misschien overdreven lijken, 
maar de man heeft zich in het verleden al 
onderscheiden met soortgelijke uitspraken. 
Erdogan werd in 1998 veroordeeld voor 
het ‘aanzetten tot religieuze haat’ door te 
verklaren: “De minaretten zijn onze bajonet-
ten, de koepels zijn onze helmen, de moskeeën 
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zijn onze kazernes en de gelovigen zijn onze 
soldaten”. In februari 2008 verklaarde de 
huidige Turkse eerste minister tijdens een 
massameeting in Keulen dat assimilatie een 
‘misdaad tegen de mensheid’ is, dat Turken 
in Europa hun eigenheid moeten bewaren 
en dat er in Duitsland Turkse universiteiten 
moesten komen.

Op minstens één punt heeft de werkelijk-
heid de fictie al overtroffen. Tijdens het 
schrijven van dit boekje werd in Turkije het 
verbod op het dragen van sluiers in scholen, 
hogescholen en universiteiten opgeheven… 

Men moet in elk geval geen Nostradamus 
zijn om de politieke, institutionele,  soci-
aal-economische en maatschappelijke pro-
blemen te voorspellen die zullen ontstaan 
indien Turkije lid zou worden van de EU. 
Sommige van die problemen stellen zich nu 
al.

Ondanks de toegeeflijkheid van de Euro-
pese Unie verloopt het onderhandelings-
proces over de toetreding van Turkije zeer 
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moeizaam. In die mate zelfs dat steeds meer 
waarnemers hun twijfels uitspreken over 
de kans dat Turkije effectief ooit toetreedt. 
Meestal is dat echter louter stemmingma-
kerij. Turkije voldoet op een heel aantal 
punten niet aan de voorwaarden om zelfs 
nog maar te onderhandelen over EU-lid-
maatschap. Dat heeft meestal te maken met 
bewuste politieke keuzes, zoals het blijven 
weren van schepen en vliegtuigen uit de Re-
publiek Cyprus. Om deze politieke onwil te 
camoufleren, wordt systematisch geklaagd 
over de vermeende islamofobie en vijandig-
heid van een aantal Europese lidstaten.

De verontrustende realiteit is dat alle EU-
kandidaturen tot nu toe daadwerkelijk zijn 
uitgemond in effectief lidmaatschap. In alle 
stilte wordt overigens de beproefde salami-
tactiek toegepast: beetje bij beetje worden 
beslissingen genomen die elk afzonderlijk 
weinig opvallen, maar na verloop van tijd is 
wel de hele worst aangesneden. 

Turkije is een belangrijk land, waarmee Eu-
ropa bevriende relaties moet blijven onder-
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houden. Die relatie kan echter geen EU-lid-
maatschap zijn, maar in het beste geval een 
bevoorrecht partnerschap. Dat is de enige 
mogelijke, realistische optie.

Opvallend is de kloof tussen de publieke 
opinie(s) in Europa die zich verzet(ten) te-
gen de toetreding van Turkije, en het Euro-
pese establishment dat de Turken er tot elke 
prijs bij wil. Enkel gepensioneerde leden van 
dat establishment durven kritiek uiten, zo-
als wijlen Karel Van Miert, Willy Claes, de 
voormalige Duitse bondskanselier Helmut 
Schmidt en de voormalige Franse president 
Valéry Giscard d’Estaing. Een uitzondering 
op die regel is Frits Bolkestein, die al open-
lijk kritiek uitte toen hij nog lid was van de 
Europese Commissie. Herman Van Rom-
puy volgde dan weer een tegenovergesteld 
parcours: als volksvertegenwoordiger (en 
lid van de oppositie) legde hij in december 
2004 omstandig uit waarom Turkije niet 
thuishoort in de Europese Unie. Toen hij 
voorzitter van de Europese Raad werd, ver-
klaarde hij plots dat hij zich zou neerleggen 
bij de consensus binnen de Raad… Het valt 
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te vrezen dat deze houding ook die wordt 
van mensen als Angela Merkel en Nicolas 
Sarkozy.

Er gaapt ook een enorm verschil, zo blijkt 
uit diplomatieke correspondentie die gelekt 
werd door de webstek Wikileaks, tussen wat 
de Amerikanen officieel zeggen en wat ze 
echt denken. De Turkse premier Erdogan 
wordt daar (volkomen terecht) een islamist 
genoemd die zich door God uitverkoren acht 
en zichzelf als de ’volkstribuun van Anatolië’ 
ziet. Heel wat regeringsleden en hun mede-
werkers zijn even onbekwaam als ze arrogant 
zijn. Ahmet Davutoglu bijvoorbeeld, de 
minister van Buitenlandse Zaken, begrijpt 
weinig van wat zich buiten Ankara afspeelt. 
De Amerikaanse diplomaten melden ook 
wat de achterliggende ambities zijn van som-
mige vooraanstaande leden van de Turkse 
regeringspartij AKP: ze willen de islam ver-
spreiden in Europa. Een lid van een denk-
tank die dicht bij de regeringspartij staat, 
wordt geciteerd door het Duitse weekblad 
Der Spiegel: “Wij willen Andaloesië terug en 
wij willen wraak nemen voor onze nederlaag 
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bij de belegering van Wenen in 1683”. 

Dit boekje is opgedragen aan allen die Eu-
ropa Europees willen houden.

Philip Claeys

Turkije lid EU_9x14.indd   8 30/03/11   09:21



9

Wat voorafging 
We schrijven 1 januari 2020. Vijftien jaar 
na het begin van de onderhandelingen trad 
Turkije toe tot de Europese Unie.

Het waren geen gemakkelijke onderhande-
lingen om voor het eerst een niet-Europees 
en islamitisch land op te nemen in de EU. 
In 2004 had de Europese Commissie de 
lidstaten geadviseerd de toetredingsonder-
handelingen op te starten, aangezien Tur-
kije “in voldoende mate” voldeed aan de 
criteria van Kopenhagen. Deze criteria zijn 
de voorwaarden waaraan een kandidaat-
lidstaat moet voldoen om toe te treden tot 
de Europese club: een democratische rechts-
staat zijn die de mensenrechten eerbiedigt, 
een functionerende vrije markteconomie 
hebben, en het geheel van de bestaande Eu-
ropese regelgeving - het zogenaamde acquis 
communautaire - in nationaal recht hebben 
omgezet.
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Het was een nieuwigheid dat een land de 
status van kandidaat-lidstaat verkreeg op 
basis van het “in voldoende mate” vervul-
len van de geldende voorwaarden. Tot dan 
toe bestonden er maar twee mogelijkheden: 
men voldeed of men voldeed niet. Alleen in 
het eerste geval werden de onderhandelin-
gen over de EU-toetreding aangevat. Met 
name het halen van het politieke criterium 
(democratie, mensenrechten) was een con-
ditio sine qua non.

Turkije was van meet af aan een geval apart. 
Dat het land volgens de Europese Com-
missie “in voldoende mate” in orde was, 
was een impliciete erkenning dat er grote 
problemen waren. Zo stelde de toenmalige 
uitbreidingscommissaris, de Duitse socialist 
Günther Verheugen, bijvoorbeeld dat er in 
Turkse gevangenissen en politiekantoren 
wel mensen gefolterd werden, maar dat dit 
“niet meer systematisch” gebeurde. Dat was 
een hele troost voor de slachtoffers van deze 
folterpraktijken, en in bijkomende orde ook 
voor de voorstanders van het Turkse EU-
lidmaatschap.
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De jaarlijkse verslagen van organisaties als 
Human Rights Watch en Amnesty Interna-
tional, maar ook van het State Department 
van de Verenigde Staten meldden dat er 
in Turkije nog wel wat meer aan de hand 
was dan folteringen. Om te beginnen was 
er de systematische achterstelling van min-
derheidsgroepen zoals christenen en andere 
niet-moslims. Ook de Koerden werden als 
tweederangsburgers beschouwd, en werden 
niet eens als Koerden erkend. Het openlijk 
erkennen van de Turkse genocide tegen de 
Armeniërs, in 1915, was nog altijd strafbaar 
als zijnde een “belediging van de Turkse na-
tie”. Via het beruchte artikel 301 van het 
Turkse strafwetboek werden trouwens ook 
journalisten, schrijvers, hoogleraars en poli-
tici tot gevangenisstraffen veroordeeld die de 
Turkse militaire bezetting van het noorden 
van Cyprus in vraag stelden, of de behande-
ling van de Koerden aanklaagden. Mensen-
rechtenorganisaties vroegen ook aandacht 
voor de allesbehalve benijdenswaardige situ-
atie van de vrouwen in Turkije, vooral in het 
zuidoostelijke deel van het land waar mis-
handeling en gedwongen huwelijken eerder 
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regel dan uitzondering waren, en regelmatig 
eindigden met zogenaamde eremoorden.

De idee zelf van het Turkse EU-lidmaat-
schap was dus allesbehalve evident. Het was 
een grensverleggende gedachte, niet alleen 
omdat Turkije een Aziatisch land is en de 
EU-verdragen enkel bepaalden dat “Euro-
pese landen een aanvraag kunnen doen om 
toe te treden”. Er werden ook grenzen ver-
legd in die zin dat de grootste lidstaat met-
een ook veruit de armste lidstaat zou zijn. 
Bovendien was het ook nog nooit gebeurd 
dat een kandidaat-lidstaat een deel van het 
grondgebeid van een bestaande Europese 
lidstaat, Cyprus, illegaal onder militaire be-
zetting hield. Sterker nog: Turkije weigerde 
zelfs de Republiek Cyprus te erkennen. Nie-
mand kon ontkennen dat dit soort situaties 
zonder voorgaande waren in de geschiede-
nis van de Europese Unie.

De publieke opinie in Europa was overwe-
gend tegen de Turkse toetreding gekant, wat 
ook duidelijk bleek uit de opiniepeilingen 
die de Europese Commissie zelf bestelde 
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in het kader van de ‘Eurobarometer’. De 
kwestie-Turkije bevestigde wat eurokriti-
sche parlementsleden al jaren aanklaagden, 
namelijk dat het officiële Europa geen reke-
ning hield met de mening van de burgers. 
Over de mogelijke toetreding van Turkije 
werd in geen enkele lidstaat een referendum 
gehouden; nergens was er een breed maat-
schappelijk debat over gehouden of was het 
zelfs nog maar een onderwerp tijdens ver-
kiezingscampagnes.

Om de publieke opinie te sussen, vertelde 
de Europese Commissie dat Turkije, net 
zoals alle andere kandidaat-lidstaten, zou 
moeten voldoen aan de voorwaarden om 
te kunnen toetreden tot de Europese Unie. 
Indien Ankara op flagrante manier in zijn 
verplichtingen zou tekortschieten, zouden 
de onderhandelingen op elk moment stil-
gelegd kunnen worden. Ook werd beweerd 
dat het onderhandelingsproces wel de Turk-
se toetreding als doel had, maar dat het een 
‘open einde’ zou kennen.
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In de praktijk kwam er van al die beloften 
niets in huis. Dat werd al snel duidelijk toen 
Turkije eindelijk het Ankara-protocol zou 
moeten naleven: als lid van de douane-unie 
met de EU moesten de Turken hun havens 
en luchthavens openstellen voor schepen 
en vliegtuigen afkomstig van Cyprus. De 
Turken weigerden dat botweg te doen, en 
lachten de deadline weg die de Europese 
Commissie had gesteld. Toenmalig uitbrei-
dingscommissaris Olli Rehn verklaarde dat 
hij hoopte dat het niet tot een ‘treinbotsing’ 
zou leiden met Turkije. 

Toen de deadline verstreken was, bleek er 
van een treinbotsing geen sprake. De mani-
feste Turkse onwil leidde niet tot het stilleg-
gen van de toetredingsonderhandelingen, 
integendeel. Bij wijze van ‘sanctie’ werd 
beslist om 8 van de 35 onderhandelings-
hoofdstukken voorlopig niet te openen. In 
het openbaar deden Turkse regeringsleden 
daar verontwaardigd over, maar binnens-
kamers kletsten ze zich op hun dijen over 
zoveel Europese lafheid en naïviteit. Ten 
eerste kwam het hun om tactische redenen 
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zeer goed uit dat de moeilijkste hoofdstuk-
ken naar het einde van de onderhandelin-
gen werden verschoven. Het was immers al 
meermaals gebleken dat de Commissie en 
de Raad toegeeflijker werden naarmate de 
tijdsdruk groter werd, zeker wanneer toe-
tredingsonderhandelingen lang aansleepten 
en/of de datum van toetreding al eerder 
werd uitgesteld. Ten tweede, en niet minder 
belangrijk: de Turken hadden proefonder-
vindelijk kunnen vaststellen dat, wanneer 
het erop aan kwam, de Europese Unie nooit 
haar belofte aan de kiezers zou hard maken 
dat de regels zouden moeten nageleefd wor-
den.

En de Turken kregen gelijk. De tijd speelde 
in hun voordeel: hoe meer ze klaagden dat 
de onderhandelingen maar bleven aansle-
pen en hoe meer ze jammerden dat Europa 
“moeilijk deed”, hoe inschikkelijker de Eu-
ropese Commissie werd. De wetenschap dat 
de Europese Unie nog nooit onderhande-
lingen met een kandidaat-lidstaat was opge-
start zonder dat die onderhandelingen uit-
eindelijk leidden tot effectief lidmaatschap, 
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was eveneens een hart onder de riem voor 
Turkije.

Na de toetreding van Roemenië en Bulga-
rije in 2007 bestond binnen de Europese in-
stellingen het gevoel dat die landen eigenlijk 
niet klaar waren om toe te treden tot de EU. 
Men had zich politiek onder druk laten zet-
ten, nadat beide landen in 2004 hun entree 
hadden gemist, en tien andere kandidaat-
lidstaten wel zagen toetreden. Roemenië en 
Bulgarije drongen al snel aan op een nieuwe 
datum voor effectieve toetreding, zonder 
dat ze de problemen aanpakten die geleid 
hadden tot het mislukte rendez-vous van 
2004: grootschalige en veralgemeende cor-
ruptie, ontoereikende hervormingen van 
het gerechtelijk apparaat, een inefficiënte en 
logge overheid.

De Europese Commissie en de regeringen 
van de lidstaten hadden zich uiteindelijk 
laten overtuigen dat de politieke gevolgen 
erger zouden zijn als Roemenië en Bulgarije 
niet snel zouden mogen toetreden, dan te 
wachten tot ze aan de voorwaarden zouden 
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voldoen. Resultaat: het corruptieprobleem 
werd nog erger, aangezien de fondsen die 
vanuit de EU stroomden nog groter werden.

De stilzwijgende consensus binnen de Eu-
ropese instellingen was dat men zich niet 
meer onder druk zou laten zetten door lan-
den die wilden toetreden zonder dat de cri-
teria vervuld waren. Het duurde echter niet 
lang of er werd weer overgegaan tot de orde 
van de dag. Het onderhandelingsproces met 
Turkije kon immers moeilijk als een succes 
beschouwd worden.
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Doorbraak in de 
onderhandelingen
De Europese Commissie, de Europese 
Raad en het Europees Parlement sloof-
den zich uit om de evolutie van Turkije 
toch nog enigszins positief voor te stellen. 
Het eufemistische taalgebruik van de zo-
genaamde vooruitgangsrapporten was tot 
in Turkije zelf het voorwerp van discrete 
spot. Kritische Europese parlementsleden 
kregen meestal geen antwoord op hun vra-
gen. Steevast antwoordde de Commissie 
dat de problemen in Turkije “op de voet 
gevolgd” werden, en daar bleef het dan bij.

In de zomer van 2010 won de islamis- 
tische AKP een referendum over een aantal 
wijzigingen aan de Grondwet. Hierdoor 
kregen de islamisten een sterkere greep op 
het gerecht, en werd de rol van het leger 
als traditioneel verdediger van het secu-
larisme verder ondermijnd. De Europese 
Commissie verspreidde een triomfantelijk 
persbericht, en sprak de hoop uit dat er 
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werk zou gemaakt worden van verdere her-
vormingen.

Naarmate de jaren verstreken, werden de 
meeste van de 35 hoofdstukken in het on-
derhandelingsproces afgewerkt. De gekende 
salamitactiek van de Europese integratie 
had weer eens perfect gewerkt: schijfje per 
schijfje werden beslissingen genomen, zon-
der dat de publieke opinie in de gaten had 
dat nagenoeg de hele worst aangesneden 
was. Op zeker ogenblik is men zo ver ge-
gaan met de onderhandelingen, dat men 
“niet meer terug kon”.

Twee Europese burgerinitiatieven tegen de 
toetreding van Turkije (het ene pleitte voor 
het stoppen van de onderhandelingen, het 
andere voor een Europawijd referendum) 
werden niet-ontvankelijk verklaard en dus 
vakkundig in de kiem gesmoord door de 
Europese Commissie.

Wat voorspelbaar was, werd realiteit: de 
moeilijkste punten werden voor het einde 
van de onderhandelingen gehouden. Er wa-
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ren twee grote struikelblokken. Ten eerste 
was er het feit dat Turkije nog altijd zijn 
verplichtingen in het kader van de douane-
unie weigerde na te komen. Nog altijd kre-
gen schepen en vliegtuigen die via Cyprus 
kwamen, geen toegang tot Turkse havens 
en luchthavens. Ook weigerden de Turken 
nog steeds de Republiek Cyprus te erken-
nen.

Het tweede grote struikelblok was de situ-
atie van de democratische grondrechten 
in Turkije. Ondanks alle beloften en het 
jarenlange marchanderen stelden er zich 
een hele reeks problemen, waarbij het nog 
altijd niet afgeschafte artikel 301 van het 
strafwetboek het grote symbooldossier was.

Ankara stuurde aan op een toetreding in 
2019. Het Turkse geduld was, naar ver-
luidt, op. De Europese Commissie daar-
entegen probeerde de Turken te bewegen 
om zich alsnog naar de Europese regels te 
schikken. De impasse leek totaal. Voor de 
Commissie had het altijd vastgestaan dat 
Turkije hoe dan ook zou toetreden tot de 
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Europese Unie, alleen wilde ze geen al te 
groot gezichtsverlies lijden door de manifes-
te onwil van de Turkse regering om zich te 
conformeren aan de voorwaarden. Temeer 
omdat er in juni verkiezingen voor het Eu-
ropees Parlement waren.

Tijdens een vergadering van de laatste hoop 
in de Turkse hoofdstad Ankara vonden de 
Turkse regering en de Europese Commissie 
uiteindelijk een vergelijk. Er werd een mooi 
verhaal uitgedokterd. Eerst en vooral zou-
den de Commissie en de regeringen van de 
lidstaten verklaren dat er “geen sprake” kon 
van zijn dat Turkije “in 2019” zou toetre-
den. Dat had twee voordelen. De Commis-
sie kon zich - voor het eerst sinds de start van 
de onderhandelingen in 2005 - een air van 
leiderschap aanmeten, en de indruk wekken 
dat ze streng was voor Turkije. Bovendien 
zou tijdens de campagne van de Europese 
verkiezingen de boodschap kunnen verkon-
digd worden dat de toetreding van Turkije 
“niet aan de orde” was. Vlak na de instal-
latie van de nieuwe Europese Commissie in 
september zou dan de aankondiging gedaan 
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worden dat Turkije op 1 januari 2020 zijn 
intrede zou doen in de Europese Unie.

De tweede afspraak was dat Turkije artikel 
301 van zijn strafwetboek zou hervormen. 
Voortaan zouden de gevangenisstraffen 
op het ‘beledigen van de Turkse natie’ van 
maximaal twee jaar naar anderhalf jaar ge-
bracht worden. Turkije zou zijn havens en 
luchthavens niet openstellen, maar enga-
geerde zich ertoe om dat in de toekomst 
toch in overweging te nemen - weliswaar na 
de intrede in de EU. Op die manier werd 
vermeden dat de Europese onderhandelaars 
helemaal met lege handen zouden blijven.

Op de speciale top van staatshoofden en re-
geringsleiders werd door bijna alle lidstaten 
enthousiast gereageerd op deze doorbraak. 
Er werd - uiteraard informeel - overeen-
gekomen dat ‘Europese’ thema’s zoals de 
toetreding van Turkije, zoveel mogelijk uit 
de verkiezingscampagne zouden gehouden 
worden. Het “demagogische populisme van 
extreem-rechts” moest immers zoveel mo-
gelijk de pas afgesneden worden. De media 
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waren het daar voor het overgrote deel mee 
eens, en brachten de kwestie-Turkije nau-
welijks ter sprake.

Rechts-nationale partijen in landen als 
Frankrijk, Nederland, Denemarken, Zwe-
den, Oostenrijk, Italië en Vlaanderen die 
actief campagne voerden over de toetreding 
van Turkije, konden stevige zetelwinst boe-
ken, maar niet in die mate dat de machts-
verhoudingen in het Europees Parlement 
gewijzigd werden.

Met de Europese top van juni 2019, ander-
halve week na de Europese verkiezingen, 
brak het grote moment aan voor Turkije. 
Op enkele lidstaten na ging iedereen ak-
koord met de datum van 1 januari 2020. 
Aangezien er unanimiteit vereist was, moes-
ten de dwarsliggers nog bewerkt worden. 
De Griekse regering ging het eerst overstag, 
nadat de Europese Raad een reusachtige 
kapitaalsinjectie beslist had om de failliete 
Griekse economie er bovenop te helpen. 
Het was meer dan genoeg om de Griekse 
steun voor de Turkse toetreding te kopen. 
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In Frankrijk was het probleem eigenlijk al 
van de baan toen de regering van socialisten 
en groenen de mogelijkheid van een referen-
dum uit de Grondwet had laten schrappen. 
Op die manier was de wil van de meerder-
heid van het volk (al vijftien jaar constant 
rond de 70%) vakkundig uitgeschakeld. In 
Duitsland werden de regerende christen-
democraten tot betere gedachten gebracht 
nadat het Turkse leger gezwaaid had met 
reusachtige potentiële bestellingen voor mi-
litair materiaal, goed voor het creëren - en 
behouden - van enkele tienduizenden jobs.

Cyprus was de laatste lidstaat die zich bleef 
verzetten tegen het groene licht voor Tur-
kije. Dat was voor niemand een verrassing, 
aangezien Turkije op geen enkele manier te-
gemoet was gekomen aan de legitieme eisen 
van de Cypriotische regering. Om te begin-
nen erkenden de Turken de Republiek niet 
eens; ze blokkeerden nog altijd hun havens 
en zeehavens; ze weigerden een oplossing 
uit te werken voor de mensen die hun bezit-
tingen kwijtraakten na de Turkse militaire 
invasie van 1974.
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De Franse, Duitse en Britse regeringen wa-
ren er als de kippen bij om te verklaren dat 
ze niet zouden willen dat “Cyprus zichzelf 
helemaal zou isoleren binnen de Europese 
Unie”. Ze wezen erop dat de belofte van de 
Turken om te overwegen hun verplichtin-
gen na te komen eens ze lid zouden worden 
van de Europese Unie, in feite al een hele 
doorbraak betekende. Cyprus werd aange-
maand zich constructief op te stellen en het 
Turkse dossier dat nu al zolang aansleepte, 
te “deblokkeren”. Dat was de officiële, di-
plomatieke taal. Achter de schermen werd 
de onverholen dreiging geuit dat de “kleine 
recalcitrante lidstaat”, die zich meer dan 
ooit een eiland voelde, uit de EU zou gesto-
ten worden. De Cypriotische regering zag 
geen andere mogelijkheid dan zich uitein-
delijk akkoord te verklaren met de toetre-
ding van de Turken.

Op een gezamenlijke persconferentie van de 
voorzitter van de Europese Raad en de voor-
zitter van de Europese Commissie in Brus-
sel was de sfeer triomfalistisch. Het groene 
licht voor Turkije werd omschreven als een 
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“historische doorbraak die een nieuw tijd-
perk zal inluiden voor de Europese Unie”. 
Hierdoor, aldus het voorzittersduo, “reikt 
Europa de hand aan de islamitische wereld, 
in een sfeer van openheid, tolerantie en we-
derzijds respect”.

De leden van het Europees Parlement kre-
gen achteraf te horen dat Turkije “in vol-
doende mate” de criteria van Kopenhagen 
had omgezet om te kunnen toetreden op 1 
januari. De vrije meningsuiting (artikel 301 
van de Turkse strafwet) en de situatie van 
Cyprus bleven “aandachtspunten”, maar 
de Europese Commissie zei overtuigd te 
zijn dat het EU-lidmaatschap Turkije zal 
aanmoedigen om de nodige hervormingen 
door te voeren. Het was overigens een be-
moedigend feit dat het aantal mensen die in 
de gevangenis zaten omwille van het uiten 
van hun mening, duidelijk was afgenomen 
sinds 2005.

De europarlementsleden die er al bij waren 
in 2004, hadden een déjà vu-gevoel. Het ge-
voel dat het niet-voldoen aan de voorwaar-
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den door Turkije geen belemmering, maar 
juist een argument was voor de toetreding 
tot de EU. Eerst zouden de onderhandelin-
gen een impuls zijn voor de Turken om de 
nodige hervormingen door te voeren. Toen 
daar niets van terechtkwam, zou de toetre-
ding zelf daarvoor zorgen.

Op één punt had de Europese Commissie 
het in 2004 volledig bij het rechte eind: het 
Turkije dat zou toetreden tot de Europese 
Unie, zou niet meer het Turkije van 2004 
zijn. Inderdaad, het land was vijftien jaar la-
ter grondig veranderd. Turkije was nog meer 
islamitisch geworden. Dat kwam niet alleen 
tot uiting door de altijd maar stijgende po-
pulariteit van de islamistische AKP. De is-
lamisten hadden de maatschappij grondig 
veranderd door grondwetswijzigingen waar-
door de invloed van het leger en de rechter-
lijke macht, de traditionele verdedigers van 
de lekenstaat, stelselmatig werd afgebouwd. 
In het middelbaar onderwijs en aan de uni-
versiteiten werd het dragen van hoofddoe-
ken toegelaten, waarna het - onder sociale 
druk - de norm werd, een feitelijke verplich-
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ting. Een andere tendens was bijvoorbeeld 
het alcoholverbod dat door steeds meer lo-
kale besturen werd afgedwongen. Eveneens 
het vermelden waard was dat de bevolking 
van Turkije tussen 2005 en 2020 gestegen 
was van 70 tot 85 miljoen inwoners.
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De triomf van Erdogan 
in Berlijn
Het werd een oudejaarsavond om niet snel 
te vergeten. Sommige Europese hoofdste-
den kleurden rood-wit aan de vooravond 
van de toetreding van Turkije. Vooral voor 
de Turkse president Recep Tayyip Erdogan 
was het een onvergetelijke avond. Hij zag de 
toetreding als zijn persoonlijke verdienste: 
was hij het niet die, eerst als eerste minister 
en daarna als president, die slappe Europea-
nen moe had onderhandeld? Na vijftien jaar 
armworstelen was hij het die de vuist van 
zijn tegenstanders tegen de tafel had getikt. 
Vijftien jaar lang hadden de Europeanen 
het geduld van Turkije op de proef gesteld. 
Vijftien jaar lang hadden ze Turkije verne-
derd met hun wetjes en hun regeltjes, en dat 
zouden ze zich beklagen.

Het avondprogramma van Erdogan bestond 
uit twee delen. Om 19 uur sprak hij de mas-
sa toe op het Taksim-plein in Istanbul. An-
derhalf miljoen Turken hadden plaatsgevat 

Turkije lid EU_9x14.indd   31 30/03/11   09:21



32

op het plein en in de omliggende straten. 
De kolkende massa werd op temperatuur 
gebracht met opzwepende muziek, waarna 
Erdogan zijn toespraak hield en de avond en 
het jaar zouden afgesloten worden met een 
groots vuurwerk. Alle televisiezenders in 
Turkije onderbraken hun programma’s om 
de toespraak van de president rechtstreeks 
uit te zenden.

Het hoogtepunt van de avond werd echter 
niet in Istanbul, maar in Berlijn gevierd. 
Onmiddellijk na zijn toespraak van dertig 
minuten was Erdogan vertrokken naar de 
Duitse hoofdstad, voor een zo mogelijk nog 
grootser evenement. De Turkse ambassade 
in Duitsland en de vertegenwoordiging bij 
de Europese Unie hadden hun beste beentje 
voorgezet en niets aan het toeval overgela-
ten. Symbolisch gezien was het interessanter 
geweest om Erdogan naar Wenen te laten 
gaan, maar uiteindelijk opteerde de staf 
van de president voor Berlijn omdat daar 
de grootste massa kon op de been gebracht 
worden. Nergens in Europa woonden zo-
veel Turken als in Berlijn.
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De verleiding was groot om het officiële 
Berlijn links te laten liggen en het evene-
ment in één van de grote Turkse sectoren 
van de stad te houden, zoals Kreuzberg. 
Ook dat idee werd al snel verlaten: het was 
belangrijk dat Erdogan - letterlijk - langs de 
grote poort zou binnenkomen. En dat kon 
uiteraard alleen de Brandenburger Tor zijn. 
De medewerking van het stadsbestuur was 
overigens optimaal, zelfs nadat de linkse 
burgemeester vriendelijk maar vastberaden 
van het Turkse organisatiecomité te horen 
had gekregen dat het niet nodig was dat hij 
een korte inleidende speech zou geven. Dit 
zou, met alle respect, een Turkse avond wor-
den, met Turken, door Turken en voor Tur-
ken. Het zou “geen meerwaarde” opleveren 
om ook nog eens wat Duitse politici te la-
ten optreden. De Turkse diplomaten waren 
één en al hoffelijkheid en professionalisme, 
maar op de ambassade deden heel wat min-
achtende grapjes de ronde over die Duitse 
politici die hun ziel zouden verkopen voor 
de stemmen van de Turken…
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Vanuit heel Duitsland, maar ook Oosten-
rijk, Nederland, Vlaanderen, Frankrijk en 
Denemarken waren Turkse immigranten 
naar Berlijn afgezakt. De triomftocht van 
Erdogan begon al aan de luchthaven. Op de 
snelweg tussen Berlijn-Tegel en de binnen-
stad was elke brug versierd met spandoeken 
en bemand met vlaggenzwaaiende Turken.

Naar schatting 850.000 Turken waren sa-
mengetroept op het plein van de Branden-
burger Tor, op de Pariser Platz en Unter den 
Linden. Toen het reusachtige scherm aan 
de triomfboog het naderende autokonvooi 
van de Turkse president in beeld bracht, 
ontstond er een oorverdovend gejuich. De 
rood-witte menigte werd helemaal uitzin-
nig toen Erdogan kort daarop het kolossale 
podium besteeg en zijn beide vuisten in de 
lucht stak. Het duurde meer dan vijf minu-
ten vooraleer het lawaai verstomde en de 
president zijn toespraak kon aanvatten.

“Turken, goede avond!”, schalde het uit de 
luidsprekers. “Binnen anderhalf uur is het 
zover: Turkije wordt lid van de Europese 
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Unie!” Opnieuw was het gejuich uitzinnig. 
“In 1963 diende ons land voor het eerst een 
aanvraag in om toe te treden tot de EU. Het 
heeft dus bijna zestig jaar geduurd vooral-
eer we zijn toegelaten. Geen enkele andere 
kandidaat-lidstaat heeft zolang moeten 
wachten als wij. Dat zullen we dus niet snel 
vergeten! Maar vanavond vieren we feest. 
Dit is een historische en glorierijke dag voor 
de verdere groei van ons land en ons volk! 
De Europese Unie biedt ons veel kansen en 
mogelijkheden. Ik beloof u dat het onrecht 
van Wenen en het onrecht van Lepanto zul-
len uitgewist en goedgemaakt worden!” De 
massa explodeerde.

“De Europese Unie is geen christelijke club. 
Daar hebben de Europese beleidsvoerders 
ons van verzekerd. Welnu, wij zullen alles 
doen om ervoor te zorgen dat Europa inder-
daad nooit nog een christelijke club wordt! 
Die tijd komt nooit meer terug!” Het ge-
juich ging snel over in een spontane, mas-
sale, meermaals gescandeerde Allahu Akbar.
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“De Europese Unie is dus geen christelijke 
club meer. Sterker nog: het is vanaf nu ook 
geen Europese club meer. De EU heeft de 
Bosporus overgestoken, en daarmee wordt 
een nieuw tijdperk ingeluid. Onthoud mijn 
woorden: dit is nog maar een eerste stap! 
Wie ons land beledigt, wie onze glorierijke 
geschiedenis bezwaddert, wie onze Pro-
feet en onze godsdienst belachelijk maakt 
zal daar vanaf nu de gevolgen van dragen. 
Vanaf vandaag zal men opnieuw rekening 
moeten beginnen houden met Turkije!”

In zowat alle redactielokalen van kranten 
en tv-zenders in Europa zat men met een 
ongemakkelijk gevoel. Het was een vergis-
sing geweest om de Berlijnse intrede en de 
toespraak van Erdogan rechtstreeks en met 
simultaanvertaling uit te zenden op televi-
sie. Men had erop gerekend dat de Turkse 
president een feestelijke speech zou houden, 
en de Europeanen de hand zou reiken. Dat 
was even anders uitgevallen. Erdogan had 
de Europeanen niet gecharmeerd, maar ge-
choqueerd. 
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De journalisten die de Turkse toetreding ge-
negen waren (er waren er bijna geen andere) 
sloofden zich uit om een en ander toch nog 
enigszins positief voor te stellen. Het taalge-
bruik van Erdogan werd als ‘pittig’ of ‘ste-
vig’ omschreven. De consensus was dat men 
Turkije wel heel lang had laten wachten om 
toe te treden tot de Europese Unie, en dat 
het niet meer dan menselijk was dat Erdo-
gan daar zijn ongenoegen over had geuit. 
Niettemin stemde de toespraak ‘hoopvol’. 

Op de lezersfora van de grote kranten op 
het Internet - zowat de enige uitlaatklep 
voor misnoegde kiezers - was een heel an-
der geluid te horen. De journalisten en hun 
vergoelijkende praatjes waren het voorwerp 
van woede of in het beste geval van spot. 
Voor de overgrote meerderheid van de lezers 
was de agressieve, revanchistische praat van 
Erdogan het beste bewijs dat Turkije niet 
thuishoorde in de Europese Unie. Ook het 
hysterische gedrag van de Turkse menigte in 
Berlijn deed vele vragen rijzen: ging het niet 
om immigranten van de derde, vierde en 
vijfde generatie, om mensen met een Duit-
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se, Nederlandse of andere Europese iden-
titeitskaart op zak? De lezersberichten van 
deze strekking waren zodanig massaal, dat 
veel redacties besloten hun forum gewoon 
offline te halen.
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Europees Parlement:
de Turken komen
Begin februari 2020 kozen de Turken hun 
vertegenwoordigers in het Europees Parle-
ment. De verkiezingscampagne van de rege-
rende AKP, die in feite in Berlijn was ingezet 
door de president, bleek een eclatant succes. 
De islamisten veroverden maar liefst 56 van 
de 80 Turkse zetels; de rest ging naar de se-
culiere CHP en naar de Koerdische lijst. 

Drie weken later was de eerste plenaire zit-
tingsweek voor deze nieuwe parlementsle-
den in Straatsburg. Het werd een tumultu-
euze week. Om te beginnen was er conster-
natie over het feit dat de Turkse (en Koer-
dische) parlementsleden lieten weten dat ze 
zich niet zouden aansluiten bij de gevestigde 
fracties: “Wij zijn Turken en wij laten ons 
niet verdelen”. Zij vormden een nieuwe 
groep die simpelweg de ‘Turkse fractie’ 
werd genoemd. De ontgoochelde socialis-
ten, die gehoopt hadden hun fractie met 
een twintigtal Turken te kunnen versterken, 
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tekenden bezwaar aan. Het reglement van 
het parlement voorzag immers dat een er-
kende politieke fractie moest bestaan uit 
parlementsleden van minstens zeven lidsta-
ten. Dat bleek echter geen probleem, aan-
gezien de Turkse fractie kon rekenen op de 
toetreding van zes Turkse parlementsleden 
die op Duitse lijsten waren verkozen, drie 
Turken uit Nederland, twee uit Frankrijk, 
één uit Vlaanderen, één uit Oostenrijk, één 
uit Zweden en één uit Bulgarije. De Turkse 
fractie telde dus uiteindelijk geen 80, maar 
95 leden.

Voor het eerst was een ‘nationale’ fractie 
gevormd in het Europees Parlement. Het 
was de derde grootste fractie: kleiner dan 
de EVP en de socialisten, maar groter dan 
de liberalen. De socialistische fractie verloor 
elf leden aan de nieuwe Turkse groep, de 
groene fractie drie en de communistische 
fractie één. Het linkse front, dat zich zo 
ijverig ingezet had voor de toetreding van 
Turkije, had zich de intrede van de Turkse 
parlementsleden ietwat feestelijker voorge-
steld. De pijn werd niet verzacht toen dat 
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ter rechterzijde van het halfrond tot enig 
gegniffel leidde.

De officiële plechtigheid op dinsdag gaf 
aanleiding tot grote nervositeit. De Turken 
hadden immers geëist - en verkregen - dat 
naast de Ode aan de Vreugde van Beethoven 
ook het Turkse volkslied zou gespeeld wor-
den. De voorzitter van het Parlement had de 
dag tevoren al laten weten dat er streng zou 
opgetreden worden tegen eenieder die de 
orde zou verstoren. Ook afwezigheid zonder 
geldige reden zou niet getolereerd worden. 
En om alle misverstanden te vermijden had 
de voorzitter ook laten weten dat het niet 
rechtstaan tijdens het spelen van het Turkse 
volkslied zou beschouwd worden als orde-
verstoring. Idem dito met het vertonen van 
spandoeken, affiches of andere opschriften. 
Elk protest zou cash betaald worden met 
boetes.

De betuttelende verbodsbepalingen van 
de parlementsvoorzitter waren op zich al 
een reden voor sommige leden om te pro-
testeren. Een tachtigtal parlementsleden, 
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waaronder bijna alle Cyprioten, kwamen 
niet opdagen; zo’n vijftig anderen wilden 
hun ongenoegen rechtstreeks tijdens de 
plechtige zitting uiten. De meesten daar-
van bleven zitten tijdens het spelen van 
het Turkse volkslied en droegen ostentatief 
een muilband. Op de banken van de Oos-
tenrijkse FPÖ en het Vlaams Belang werd 
een spandoek in de lucht gehouden met als 
opschrift “Voor een Europees Europa”. De 
Turkse fractieleider kreeg onmiddellijk na 
het plechtige gedeelte het woord en sprak 
schande over deze “walgelijke daden van 
agressie tegen het Turkse volk”. Hij eiste dat 
de onverlaten de strengst mogelijke sancties 
zouden krijgen. 

De spanning was te snijden toen één van de 
leidende rechtse parlementsleden bij orde-
motie het woord kreeg. Hij verklaarde dat 
zijn protest op geen enkele manier tegen het 
Turkse volk gericht was, maar dat hij ook 
respect wou voor de grote meerderheid van 
de kiezers in Europa die om diverse redenen 
tegen de Turkse toetreding waren. Het ge-
joel vanop de Turkse en linkse banken was 
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zo luid dat de spreker niet meer te horen 
was. 

Het zwaarste incident ontstond echter toen 
de spreker bij het verlaten van het parle-
mentaire halfrond werd aangevallen door 
drie Turkse collega’s en daar een blauw oog 
en een bloedneus aan overhield. Het ging 
bliksemsnel en er waren een tiental getui-
gen, maar niemand durfde te praten. In de 
verwarring waren de daders naar hun kan-
toren gevlucht. Overigens, had het slachtof-
fer het niet zelf gezocht?

Op de conferentie van de fractievoorzitters, 
het politieke bestuur van het Europees Par-
lement, deelde de parlementsvoorzitter ‘s 
anderendaags mee dat hij over de lijst be-
schikte van alle parlementsleden die door 
hun afwezigheid of hun gedrag in de fout 
waren gegaan tegen hun Turkse collega’s. 
Hij kreeg volmacht om, zoals aangekon-
digd, de nodige sancties te treffen. 

Net toen de voorzitter tot de orde van de 
dag wilde overgaan, werd hij echter gecon-
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fronteerd met een nieuw Turks probleem. 
De fractievoorzitter van de Turken bracht 
het heikele punt ter sprake dat het Euro-
pees Parlement noch in Brussel, noch in 
Straatsburg een moskee had. Er waren nu 
bijna honderd islamitische parlementsle-
den, met elk vier tot vijf medewerkers. De 
parlementaire gemeenschap telde dus een 
zeshonderdtal moslims die verstoken waren 
van elke mogelijkheid om hun dagelijkse 
religieuze verplichtingen na te komen, wat 
een onaanvaardbare situatie was. Er moest 
dus een moskee komen. Niet zomaar een 
gebedsplaats in één of andere verborgen uit-
hoek van de parlementaire gebouwen, maar 
een heuse moskee die de versterkte positie 
van de islam in Europa op een waardige ma-
nier zou uitstralen.

Na de tussenkomst van de Turk werd het 
even stil in de vergadering, iets wat niet 
vaak gebeurt. De liberale fractieleider, een 
notoir vrijmetselaar, pruttelde voorzichtig 
tegen dat hij alle begrip had voor de Turkse 
vraag, maar dat het Europees Parlement een 
seculiere instelling was. Zijn Poolse conser-
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vatieve collega wierp op dat men dan met-
een maar ook een katholieke kerk kon bou-
wen naast de moskee, maar deze opmerking 
vond men van weinig respect getuigen. Al 
snel werd een consensus gevonden rond het 
constructieve voorstel van de voorzitter: de 
conferentie ging principieel akkoord met 
de bouw van een moskee in Brussel en in 
Straatsburg. Er zou een task force worden 
opgericht die de werken zou budgetteren, 
plannen en opvolgen. De moskee van het 
Turkse parlement in Ankara zou in de mate 
van het mogelijke dienen als model. Ook 
voor het aanstellen van een parlementaire 
imam en een beperkte staf zou een budget 
worden voorzien. 

Met deze overwinning op zak was de voor-
zitter van de Turkse fractie echter nog niet 
helemaal klaar. “Verschillende van mijn 
fractieleden klagen erover dat er in de cafeta-
ria’s van het parlement alcohol zoals bier en 
wijn wordt geschonken. Dat ligt moeilijk, 
maar we zullen het daar later nog eens over 
hebben. Veel dringender is een oplossing 
voor het probleem dat er in deze gebouwen 
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varkensvlees en andere onreine producten 
worden geserveerd. U zult begrijpen dat dit 
voor praktiserende moslims echt niet door 
de beugel kan. Indien zij hun godsdienstige 
verplichtingen willen nakomen, kunnen zij 
onmogelijk in deze cafetaria’s eten. Onge-
lovigen kunnen dat wel doen, wat dus een 
discriminatie inhoudt die voor ons onaan-
vaardbaar is. Mijn vraag is dus de redelijk-
heid zelve, namelijk dat er voortaan enkel 
nog voedsel wordt geserveerd dat halal ge-
keurd is.”

In de wetenschap dat integratie van twee 
kanten moet komen, keurde de conferentie 
van de voorzitters ook dat voorstel goed.
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De geldstroom vloeit
Een speciale Europese top in Brussel had 
in april een harde noot te kraken: de meer-
jarenbegroting van de Europese Unie voor 
de periode 2021-2027. Normaal had deze 
oefening al een jaar of twee achter de rug 
moeten zijn, maar door de onzekerheid over 
de datum van de toetreding van Turkije was 
het niet mogelijk om zover vooruit te kij-
ken. Bovendien waren noch de Europese 
Commissie, noch het Europees Parlement 
vragende partij voor een openlijke en aan-
slepende ruzie tussen de lidstaten over de 
financiële implicaties van de toetreding van 
Turkije. Zoiets had de vijandigheid bij de 
publieke opinie alleen maar groter kunnen 
maken. 

De - uiteraard vertrouwelijk gehouden - cij-
fergegevens van de Commissie beloofden 
niet veel goeds. Het was voor niemand een 
verrassing dat het Turkse EU-lidmaatschap 
veel geld zou kosten. Binnen de Europese 
instellingen was men er altijd van uitgegaan 
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dat de problemen pas moesten opgelost 
worden wanneer ze zich stelden. Nu het zo-
ver was, werd de omvang van het probleem 
pas echt duidelijk. 

Tussen 2002 en 2020 had Turkije voor meer 
dan 15 miljard euro aan ‘pretoetredings-
steun’ gekregen. De echte geldstroom moest 
echter nog op gang komen. Om te begin-
nen was er het gemeenschappelijk land-
bouwbeleid, dat samen met de structuur- 
en cohesiefondsen de grootste post (meer 
dan 40%) op de begroting van de Europese 
Unie vertegenwoordigde. Van alle lidstaten 
had Turkije veruit de grootste oppervlakte 
die voor landbouwactiviteiten bestemd was. 
Bovendien werkte maar liefst 25% van de 
actieve Turkse bevolking in de landbouw-
sector (in Frankrijk bijvoorbeeld was dat 
3,5%). Ruw geschat waren er dus meer dan 
20 miljoen Turken die rechtstreeks van de 
landbouw leefden. Traditionele landbouw-
landen als Frankrijk en Polen vervaagden 
daarbij in het niets.

Turkije kon op basis van de geldende voor-
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waarden aanspraak maken op ruim 15 mil-
jard euro per jaar, bijna een derde van het 
totale landbouwbudget. Zoals in 2004 al 
het geval was met de tien lidstaten die er 
toen bijkwamen, kreeg het land het eerste 
jaar maar 25% van het eigenlijke bedrag, 
en zou dat percentage over een periode van 
tien jaar opgetrokken worden tot 100%. 
Voor de eerste 10 jaar zou Turkije de Eu-
ropese belastingbetalers ongeveer 100 mil-
jard euro kosten, alleen nog maar via het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Turkije zou ook met afstand de grootste be-
gunstigde van de structuur- en cohesiefond-
sen worden. Nergens in de Europese Unie 
waren er zo grote welvaartsverschillen tus-
sen stedelijke en landelijke gebieden zoals 
Anatolië. Sommige achtergestelde gebieden 
van Turkije hadden meer gemeen met de 
Derde Wereld dan met de Europese landen 
van de EU.

De Europese Raad stond voor een enorm 
probleem: de intrede van Turkije ging han-
denvol geld kosten, maar geen enkele lid-
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staat was bereid daar de logische prijs voor 
te betalen. Het leek wel een heruitgave van 
2005, toen de meerjarenbegroting voor de 
periode 2007-2013 moest opgemaakt wor-
den. Alle lidstaten waren voorstander van 
de komst van tien nieuwe lidstaten, maar 
niemand wilde de rekening betalen.

De begroting van de Europese Unie was 
niet rekbaar tot in het oneindige, en het 
geld dat naar Turkije zou gaan, was verloren 
voor de andere potentiële begunstigden. De 
meeste nettobetalers wilden bovendien een 
korting op hun bijdragen krijgen. Groot-
Brittannië voerde opnieuw een front aan 
van lidstaten die vonden dat het aandeel van 
het landbouwbeleid naar omlaag moest. De 
Turkse eerste minister was woedend over 
deze ‘krententellerij’, die hij een “zware be-
lediging ten opzichte van het Turkse volk” 
noemde. De andere regeringsleiders putten 
zich uit in verontschuldigingen, maar we-
zen op de ‘budgettaire beperkingen’ en de 
druk van hun kiezers waarvan ze nu een-
maal onderhevig waren.
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De impasse was totaal. De top eindigde 
zonder zelfs maar het vooruitzicht op een 
oplossing. Het enige akkoord dat kon be-
reikt worden, was de datum, een maand la-
ter, voor een nieuwe top.

Gedurende een maand werd koortsachtig 
naar middelen gezocht om Turkije de fond-
sen te geven waarop het recht had, zonder 
dat de andere lidstaten daar al te veel de 
dupe van zouden worden. Er werd druk ge-
telefoneerd tussen de hoofdsteden, en de di-
plomaten van de permanente vertegenwoor-
digingen klopten overuren. Iedereen was er 
zich van bewust dat de Europese Unie zich 
op zo’n korte tijd geen gezichtsverlies kon 
veroorloven voor de tweede keer op rij.

Uiteindelijk werd het ei van Columbus ge-
vonden. De droom van de hardcore Euro-
pese federalisten zou eindelijk werkelijkheid 
worden: er zou een rechtstreekse Europese 
belasting ingevoerd worden. Vanaf dan zou 
de Europese Unie haar beleid gedeeltelijk 
met eigen middelen kunnen voeren. “En 
dat allemaal dankzij Turkije!”, riep de be-
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jaarde liberale fractieleider in het Europees 
Parlement triomfantelijk uit. Het zou voor 
de lidstaten een ‘budget-neutrale’ operatie 
worden. Met andere woorden: het zou niet 
ten koste gaan van wat de lidstaten normaal 
zouden innen. Voor de belastingbetalers zou 
er gewoon een nieuwe belasting bij komen.

In Straatsburg en in de parlementen van de 
lidstaten trokken de rechts-nationale par-
tijen van leer tegen wat ze de ‘Turkijetaks’ 
noemden. Het farizeïsche weerwoord van 
de regeringsleiders was overal in Europa 
hetzelfde. Zelf waren ze niet zo opgezet met 
die nieuwe belasting, maar omwille van het 
‘hogere Europese belang’ konden ze niet an-
ders dan zich neer te leggen bij de algemene 
consensus.
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Massale immigratie 
naar Europa
Net zoals het geval was met de uitbreiding 
met tien nieuwe lidstaten en 2004 en twee 
andere in 2007, waren er zogenaamde over-
gangsmaatregelen voorzien voor wat het 
vrije verkeer van personen betrof. De lid-
staten konden zelf kiezen of ze de volledige 
toegang tot hun grondgebied al dan niet 
wilden uitstellen voor een periode van drie, 
vijf of zeven jaar. Tot zover de theorie. De 
nuances van de Europese regelgeving waren 
in elk geval niet besteed aan de honderd-
duizenden Turken die de maanden na de 
toetreding van hun land naar Europa waren 
vertrokken. Officieel waren ze op bezoek bij 
familieleden voor maximaal drie maanden, 
maar in werkelijkheid waren ze vertrokken 
om er zich permanent te vestigen. Vooral de 
landen waar er al grote Turkse gemeenschap-
pen bestonden, zoals Duitsland, Nederland, 
Oostenrijk, Vlaanderen en Frankrijk werden 
geconfronteerd met immigratiegolven die 
altijd maar omvangrijker werden.
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Er bestonden geen officiële cijfers van de 
Turkse immigratiestromen naar Europa, 
aangezien het - omwille van de overgangs-
maatregelen - om illegale en dus per definitie 
moeilijk becijferbare immigratie ging. Toch 
liet het verschijnsel zich heel snel voelen, 
toen de nieuwe Turkse allochtonen massaal 
een beroep begonnen te doen op voorzie-
ningen als sociale woningen, medische hulp, 
onderwijs en werkloosheidssteun. Strikt 
genomen hadden ze daar - voorlopig - nog 
geen recht op, maar veel lidstaten besloten 
een oogje dicht te knijpen en hun nieuwe 
inwoners op hun wenken te bedienen.

Er waren immers een paar pijnlijke inciden-
ten geweest met enkele regeringen die de 
regels wilden handhaven en afdwingen. En-
kele honderden Turken die illegaal op hun 
grondgebied verbleven, waren op vrijwil-
lige basis, met een vertrekpremie van 1000 
euro per volwassene en 300 euro per kind, 
naar hun land van herkomst teruggebracht. 
Mensenrechtenorganisaties, linkse politieke 
partijen, dito journalisten en uiteraard de 
Turkse regering zelf schreeuwden moord en 
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brand. Ze hadden het over ‘deportaties’ van 
‘Europese burgers’. De editorialen van kran-
ten zagen zowaar “de donkerste tijden van 
het midden van de Twintigste Eeuw” weer 
opduiken. De Europese Commissie werd 
ingeschakeld om een onderzoek in te stellen 
en desgevallend een inbreukprocedure op te 
starten tegen de betrokken lidstaten.

Turkije bleek niet alleen leverancier van il-
legale immigranten, maar ook transitland. 
Dat had meerdere oorzaken. De meeste 
landen in het Midden-Oosten hadden van 
Turkije een visumvrijstelling verkregen voor 
hun onderdanen, wat het aan- en afreizen 
gevoelig vergemakkelijkte. Wie in Turkije 
kwam, kwam in de Europese Unie. Daarbij 
kwam nog dat de Turkse autoriteiten niet 
in staat waren om hun buitengrenzen te 
beschermen. Er bestond een sterk vermoe-
den dat die onbekwaamheid in feite was ge-
inspireerd door politieke onwil. De Turkse 
regering zag er immers bepaald geen graten 
in dat de vele illegalen uit Syrië, Jordanië en 
andere landen de Umma, de islamitische ge-
meenschap in Europa kwamen versterken.
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Frontex, het agentschap dat het beheer van 
de Europese buitengrenzen coördineerde, 
meldde begin 2021 in een vertrouwelijke 
nota aan de Europese Commissie en de 
Europese Raad dat het aantal illegale immi-
granten was verdubbeld sinds Turkije lid was 
geworden van de EU. Tussen 2009 en 2019 
schommelde dat cijfer tussen 900.000 en één 
miljoen per jaar. Nu werd het aantal nieuwe 
illegalen op twee miljoen geschat. Het Fron-
tex-rapport leidde tot een hevig incident 
binnen de Raad, toen de vertegenwoordiger 
van Turkije eiste dat de directeur-generaal 
van het agentschap een reprimande zou krij-
gen wegens “niet-gefundeerde en lasterlijke 
aantijgingen tegen Turkije”. De lidstaten en 
de Europese Commissie kwamen overeen de 
cijfers van Frontex te betwisten indien de 
nota zou uitlekken. Gegronde redenen om 
die cijfers in twijfel te trekken waren er niet, 
maar er was geen andere keuze indien men 
wilde beletten dat ‘extreem-rechts’ misbruik 
zou maken van die gegevens om immigran-
ten ‘nog meer te stigmatiseren’.
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Uitbreiding:
het domino-fenomeen
Al gauw stelde zich een nieuw probleem. 
Twee nieuwe niet-Europese landen hadden 
formeel hun kandidatuur ingediend om toe 
te treden tot de Europese Unie: Marokko 
en Irak. In het geval van Marokko was dat 
niet voor het eerst. Totnogtoe hadden de 
Europese bewindslieden de Marokkanen 
altijd vriendelijk bedankt voor de belang-
stelling. De Marokkaanse regering was 
nooit opdringerig geweest, maar dat werd 
nu even anders. De kaarten waren onder-
tussen grondig herschud. De Europese Unie 
kon, nu Turkije lid was geworden, niet meer 
argumenteren dat enkel Europese landen 
konden toetreden. Tijdens het onderhan-
delingsproces met Turkije hadden Euro-
pese beleidsverantwoordelijken meermaals 
verklaard dat de Europese Unie niet langer 
“louter geografisch” mocht omschreven 
worden. Wat telde, was het respecteren van 
Europese waarden als democratie, mensen-
rechten en vrije markteconomie. Wie vol-
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deed aan de criteria van Kopenhagen moest 
kunnen toetreden, zo luidde het. Welnu, de 
Marokkaanse regering nam de eurocraten 
op hun woord. Haar vraag - hoe absurd ook 
- getuigde van een ‘Europese’ logica waar 
geen speld tussen te krijgen was.

De kandidatuur van Irak was een heel an-
der verhaal. Meer dan tien jaar nadat de 
Verenigde Staten het gros van hun troepen 
hadden teruggetrokken, verkeerde het land 
nog altijd in chaos en geweld. De 50.000 
Amerikaanse militairen die waren achter-
gebleven om de orde te handhaven en de 
Irakese veiligheidsdiensten op te leiden, wa-
ren overstelpt geraakt. De situatie ter plaatse 
wilde er maar niet op verbeteren. De pu-
blieke opinie in Amerika was de hoge finan-
ciële maar vooral menselijke kostprijs van 
de interventie in Irak grondig beu. Zowel 
het Witte Huis als het Congres wilde van 
het probleem af. Het was dus een bijzonder 
aantrekkelijke optie om de zwarte piet door 
te spelen aan de Europese Unie.
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De Amerikaanse regering had altijd de EU-
kandidatuur van Turkije op een bijzonder 
assertieve manier verdedigd. Wat mogelijk 
was voor Turkije, moest ook mogelijk zijn 
voor een buurland van Turkije, Irak. 

De kandidatuur van Marokko en Irak werd 
met veel energie gesteund door Turkije. Irak 
werd bestuurd door een regering van zoge-
naamd gematigde islamisten die met raad en 
daad werd bijgestaan door de AKP-regering 
in Ankara. Door beide landen te steunen in 
hun Europese ambities, wilden de Turken 
hun invloed in het Midden-Oosten en in 
Noord-Afrika verder versterken. Ze konden 
overigens twee vliegen in één klap schieten, 
want met Irak en Marokko erbij konden ze 
meteen ook hun positie binnen de Europese 
Unie verstevigen.

De Europese socialisten, groenen en com-
munisten waren eveneens gecharmeerd 
door de kandidatuur van Irak en Marokko. 
Was de Europese Unie immers geen vre-
desproject? Kon Europa niet zorgen voor 
meer stabiliteit in het Midden-Oosten en 
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Noord-Afrika door deze landen op te ne-
men, en meteen ook een perspectief te 
bieden aan de omliggende staten? Door 
de immigratiestromen te doen aanzwellen, 
konden de linkse partijen hun electoraal po-
tentieel opnieuw vergroten. De factuur voor 
deze nieuwe uitbreiding zou toch doorge-
stuurd worden naar de belastingbetalers…

De Europese Raad van december 2021 be-
sliste - onder zware druk van Turkije - de 
kandidatuur van Marokko en Irak in over-
weging te nemen, en de Europese Commis-
sie te gelasten met het nodige onderzoek. 
Na advies van de Commissie zou de Raad 
dan beslissen wanneer het onderhandelings-
proces zou kunnen beginnen. Dat goede 
nieuws voor Marokko en Irak lokte prompt 
de kandidaatstelling van Syrië, een ander 
buurland van Turkije, en Algerije uit.

De meeste Europese staatshoofden en re-
geringsleiders waren in hun binnenste al-
lesbehalve overtuigd dat ze een verstandige 
beslissing hadden genomen. In besloten 
kring lieten ze verstaan dat de hele proce-
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dure alleszins zeer lang zou duren, en dat de 
nieuwe kandidaat-lidstaten sowieso weinig 
kans maakten. Een beetje zoals Turkije, des-
tijds…
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Mensenrechten?
Welke mensenrechten?
Met de situatie van de democratie en de 
mensenrechten in Turkije wilde het maar 
niet vlotten. Het land voldeed slechts ‘in 
voldoende mate’ aan de voorwaarden om te 
kunnen toetreden tot de Europese Unie. De 
veronderstelling dat er wel automatisch be-
terschap zou komen eens het land zou opge-
nomen zijn in de EU, bleek van een ontstel-
lende naïviteit. In meerdere opzichten was 
de toestand na de toetreding slechter gewor-
den dan voor de toetreding. Nu Turkije lid 
was van de Europese Unie, was elke impuls 
om het hervormingsproces verder te zetten, 
helemaal weggevallen.

Het aantal rechtszaken tegen intellectuelen 
die ervan beschuldigd werden de Turkse na-
tie te beledigen, was weer fors toegenomen. 
Mensen die de achterstelling van de Koer-
dische bevolking aanklaagden, werden nog 
altijd onder beschuldiging van terrorisme 
gearresteerd en vervolgd. Met de regelmaat 
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van de klok werden nog altijd websites als 
Youtube en Wikipedia geblokkeerd. Kriti-
sche journalisten werden overstelpt met ge-
rechtelijke klachten. 

Aangezien de andere lidstaten zelf geen last 
hadden van deze toestanden, kon de Turkse 
regering rustig haar gang blijven gaan en 
trad ook de Europese Commissie niet op. 
De zaken werden echter ingewikkelder naar 
aanleiding van een paar incidenten die zich 
hadden voorgedaan in andere, Europese lid-
staten. 

Een bekende Britse regisseur had een film 
gedraaid over het leven van de islamitische 
profeet Mohammed, waarin ook een aantal 
minder aantrekkelijke facetten uit het leven 
van de betrokkene aan bod kwamen. Tot 
overmaat van ramp was de profeet op een 
herkenbare manier uitgebeeld door een ac-
teur, wat ten strengste verboden is door de 
sharia. In de hele islamitische wereld was 
een storm van protest ontstaan. In Turkije 
en overal in het Midden-Oosten en Noord-
Afrika, maar ook in landen als Indonesië en 
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Maleisië betoogden woedende menigtes aan 
de Britse ambassades. Union Jacks werden in 
brand gestoken, ruiten werden ingegooid, 
bioscoopzalen werden kort en klein gesla-
gen. De regisseur en de hoofdacteur werden 
met de dood bedreigd, net zoals de bestuurs-
leden van de ‘joodse’ filmmaatschappij. Al-
len moesten ze onderduiken.

De Britse regering werd door de Organisa-
tie van de Islamitische Conferentie en de 
Arabische Liga onder druk gezet om zich 
te excuseren. Ook de Turkse president Er-
dogan liet zich niet onbetuigd, en eiste dat 
de ‘schuldigen’ streng zouden gestraft wor-
den. Tijdens een telefonisch onderhoud met 
Erdogan probeerde de Britse eerste minister 
voorzichtig uit te leggen dat er in een demo-
cratische, westerse rechtsstaat zoiets bestaat 
als artistieke vrijheid en het recht op vrije 
meningsuiting. En dat de film in kwestie 
geen enkele Britse rechtsregel had geschon-
den, zodat er onmogelijk vervolging kon in-
gesteld worden tegen de makers ervan. 
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Een woedende Erdogan had besloten het 
daar niet bij te laten. Indien de Britse rege-
ring weigerde de ‘godslasteraars’ te bestraf-
fen, dan zou Turkije die taak wel op zich 
nemen. In het kader van het Europees aan-
houdingsmandaat werd om de uitlevering 
van de regisseur en de acteur gevraagd.

Groot-Brittannië en alle andere lidstaten 
waren verbijsterd. Niemand had ooit durven 
denken dat het Europese aanhoudingsbevel 
voor iets dergelijks zou worden gebruikt. De 
Europese ministers van Justitie kwamen in 
spoedberaad bijeen. Toen iemand opwierp 
dat de bewuste film niet specifiek Turkije 
viseerde, antwoordde de Turkse minister 
van Justitie, die moeilijk kon geweerd wor-
den uit de vergadering, dat elke moslim ter 
wereld door die film diep vernederd was, en 
dus ook ‘elke echte Turk’. “De hele islamiti-
sche wereld verwacht nu dat Turkije in actie 
treedt”, voegde hij er nog aan toe. 

De Europese ministers van hun kant vonden 
dat Groot-Brittannië niet mocht zwichten, 
vooral omdat de zaak veel te zichtbaar voor 
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het publiek was door de bekendheid van de 
twee filmfiguren. Aangezien het geweld bleef 
duren (er waren al een paar benzinestations 
van British Petroleum in brand gestoken) 
en er in meerdere islamitische landen een 
boycot van Britse producten op gang kwam, 
besloot de Britse regering zich te excuseren 
voor iets dat ze zelf niet gedaan had. De 
Turkse regering was woedend over de wei-
gering om de acteur en de filmregisseur uit 
te leveren, en zou dus misschien enigszins 
kunnen gepaaid worden met verontschul-
digingen. De voorzitters van de Europese 
Commissie en het Europees Parlement had-
den inmiddels al samen een persmededeling 
verspreid waarin ze stelden dat de vrije me-
ningsuiting grenzen had en niet mocht mis-
bruikt worden om anderen te beledigen. De 
Turken hadden dus uiteindelijk toch een be-
langrijke symbolische overwinning geboekt.

Twee maanden later kwam bij de Oosten-
rijkse autoriteiten een aanvraag binnen voor 
de uitlevering aan Turkije van een hoogle-
raar die een boek had gepubliceerd over de 
Armeense genocide. Reden: beledigen van 
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de Turkse natie, overtreding van artikel 301 
van het Turkse strafwetboek. 

Niemand in Europa zat te wachten op nog 
maar eens een rel met Turkije, ook Oosten-
rijk niet. De hoogleraar was niet zo bekend 
bij het grote publiek. Zijn uitlevering zou 
niet teveel stof doen opwaaien in eigen land; 
hij had het tenslotte een beetje zelf gezocht. 
De man werd gearresteerd en naar Turkije 
gebracht. Hij werd zes maanden later ver-
oordeeld tot een jaar gevangenis, waarvan 
twee maanden met uitstel. De veroordeling 
kreeg relatief weinig aandacht in Europa, 
maar had niettemin een belangrijke prece-
dentwaarde: met de Turken wordt niet ge-
sold.

De zaak van de Mohammed-film kreeg nog 
een staartje toen de Turkse regering met het 
voorstel kwam om de Europese Verklaring 
voor de Rechten van de Mens (EVRM) aan 
te vullen met de Caïro-Verklaring van de 
Mensenrechten in de Islam. Deze tekst werd 
in 1990 ondertekend door Turkije en alle 
andere lidstaten van de Organisatie van de 
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Islamitische Conferentie, als antwoord op 
de ‘te Westers’ geachte Universele Verklaring 
van de Rechten van de Mens en (bij uitbrei-
ding) de Europese Verklaring voor de Rech-
ten van de Mens. Artikel 24 van de Caïro-
Verklaring stelt: “Alle rechten en vrijheden 
genoemd in deze Verklaring zijn onderge-
schikt aan de islamitische sharia”. De tekst 
beperkt de vrijheid van meningsuiting en de 
vrijheid van godsdienst, en voorziet ‘eigen 
rechten en plichten’ voor vrouwen.

De Turken motiveerden hun vraag met het 
argument dat, aangezien de Europeanen 
toch gezegd hadden dat de Europese Unie 
geen christelijke club was, ze toch geen 
probleem konden hebben met het feit dat 
moslims wel gehecht waren aan hun prin-
cipes en hun eigenheid. Europa moest nu 
maar eens leren omgaan met diversiteit, en 
erkennen dat de grootste lidstaat voortaan 
een moslimland was. De Europese Unie had 
iets goed te maken met Turkije, na de schan-
delijke film over de profeet waar de makers 
zo gemakkelijk mee wegkwamen. De Tur-
ken verwachtten een blijk van erkenning, en 
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geen openlijke of verdoken islamofobie.

De Europese regeringsleiders wilden wel 
een geste stellen, maar dit was wel zwaar te 
verteren, temeer omdat het Europees Hof 
voor de Rechten van de Mens in een von-
nis van februari 2003 had verklaard dat “de 
sharia niet verenigbaar is met de fundamen-
tele principes van de democratie”. Eminente 
juristen waarschuwden dat het invoeren van 
de Verklaring van Caïro onvermijdelijk zou 
leiden tot de toepassing van de islamitische 
sharia-wetgeving in Europa. Zij waren van 
mening dat de bestaande regels voor ieder-
een moesten gelden, zoniet kon er geen spra-
ke meer zijn van een rechtsstaat. 

Er werd uiteindelijk een compromis ge-
vonden: de Caïro-Verklaring zou als bijlage 
worden opgenomen in het Verdrag van Lis-
sabon, naast het Charter van de Grondrech-
ten, maar de tekst zou geen kracht van wet 
hebben en dus niet dwingend zijn. De Tur-
ken speelden verontwaardiging, maar achter 
gesloten deuren heerste tevredenheid. De 
grenzen waren maar weer eens verlegd.
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Het begin van het einde 
Begin 2024 leek zowat alles verkeerd te lo-
pen. Vier jaar na de toetreding van Turkije 
waren de wittebroodsweken - indien die 
er eigenlijk ooit geweest waren - duidelijk 
voorbij. De economische crisis sloeg hard 
toe. Er was veel gemor over de inning van 
een rechtstreekse Europese belasting, in de 
volksmond de Turkijetaks genoemd. De 
enorme geldstroom in de vorm van struc-
tuur- en cohesiefondsen, plus de subsidies 
in het kader van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid zetten kwaad bloed bij de 
nettobetalers. Maar ook bij de armere lid-
staten was dat het geval, doordat ze hun 
eigen inkomsten uit de EU gevoelig zagen 
verminderen na de intrede van Turkije. 
Daar bovenop kwamen de berichten over 
corruptie en inefficiënte en onrechtmatige 
aanwending van middelen. De Europese 
Rekenkamer pakte uit met een vernieti-
gend verslag over de besteding van Euro-
pese fondsen in Turkije. De Turkse regering 
maakte de zaken nog erger door het slacht-
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offer uit te hangen en de problemen toe te 
schrijven aan de Europeanen, die de Turken 
niets zouden gunnen omwille van hun an-
ders-zijn.

Er was niet alleen ongenoegen over het fi-
nanciële kostenplaatje van het Turkse EU-
lidmaatschap. Ook op het vlak van het 
buitenlands beleid hadden de Turken de 
werking van de Europese Unie nagenoeg 
lamgelegd. Turkije wilde tegelijkertijd EU-
lidstaat zijn en regionale grootmacht spelen. 
Het land zat in de Europese Unie, terwijl 
het een buitenlandse politiek voerde die 
op de islamitische wereld gericht was en 
bij momenten hevig anti-Westerse vormen 
aannam. Een gemeenschappelijk Europees 
buitenlands beleid voeren was zelfs voor de 
komst van Turkije geen gemakkelijke zaak, 
maar met Turkije erbij werd het helemaal 
onmogelijk.

Door het wegvallen van de beperkingen op 
het vrije verkeer van personen in 2023 kon 
elke Turk zich vestigen waar hij wilde in de 
Europese Unie. Het leidde tot een nooit 
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eerder geziene migratiestroom. De Euro-
pese Commissie en de nationale regeringen 
hadden eerst beweerd dat het allemaal zo’n 
vaart niet zou lopen. Vervolgens werden de 
problemen geminimaliseerd. In veel grote 
steden was de omvang van de toestroom 
van Turkse immigranten echter met het oog 
vast te stellen. De reeds bestaande parallelle 
gemeenschappen barstten uit hun voegen. 
Op veel plaatsen was woningnood ontstaan. 
Hoe dan ook moesten de budgetten voor 
opvang, leeflonen, werkloosheidsvergoedin-
gen en kindergeld serieus verhoogd worden. 

De zaken werden nog verergerd door de her-
haalde oproepen van Turkse regeringsleden 
aan de Turkse immigranten in Europa om 
zich altijd en overal in de eerste plaats als 
Turken te gedragen. Integratie in het gast-
land was voor velen dus, om het zacht uit 
te drukken, geen prioriteit. Dat probleem 
werd nog in de hand gewerkt door de pro-
liferatie van Turkse middelbare scholen in 
veel lidstaten, en door de oprichting van de 
Turkse universiteit van Berlijn (TUB).
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Het (voornamelijk Turkse) immigratiepro-
bleem was één van de belangrijkste thema’s 
tijdens de verkiezingscampagne in Neder-
land, met een grote overwinning van het 
rechtse kamp tot gevolg. De nieuwe rege-
ring die al snel kon gevolgd worden, kon-
digde aan haar voornaamste verkiezingsbe-
lofte waar te zullen maken: de uittreding 
van Nederland uit de Schengen-zone. Deze 
zone voorzag de bewaking van de Europese 
buitengrenzen, maar ook het wegvallen van 
controles aan de binnengrenzen. De Neder-
landse regering wilde de Turkse immigra-
tiestroom tot stilstand brengen, en dat was 
enkel mogelijk door de grenzen te sluiten 
en dus het Schengen-verdrag op te zeggen. 

Bij de Europese Commissie en de Europese 
Raad zat men met de handen in de haren. 
Het vrije verkeer van personen was immers 
een essentiële pijler van de Europese Unie. 
Nu één van de stichtende leden zich daaruit 
terugtrok, was er een vrij grote kans op een 
domino-effect. Temeer omdat er in Oos-
tenrijk al een grote petitiecampagne aan 
de gang was voor de terugtrekking uit de 
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Schengen-zone, en omdat er ook in Frank-
rijk en Duitsland steeds meer stemmen op-
gingen dat het zo niet langer kon.

De Turkse regering sloeg wild om zich heen. 
Het lidmaatschap van de EU was voor An-
kara een middel om een groot deel van haar 
armoede en werkloosheid naar Europa te ex-
porteren en tegelijkertijd zo groot mogelijke 
EU-fondsen naar binnen te sluizen. Daar 
ging het om, en niet om de liefde van de 
Turken voor de Europese, Westerse bescha-
ving. Turkije had zes maanden eerder extra 
middelen gekregen van de Europese Unie 
om de uitstroom naar Europa te temperen, 
maar daar was niets van terecht gekomen. 
Het gebrek aan democratie binnen de Euro-
pese Unie werd nog acuter en zichtbaarder 
toen de Turken eisten dat elke protestactie 
tegen de rol van het land zou verboden en 
bestraft worden als een daad van racisme, 
islamofobie en discriminatie.

Een half jaar later werd in Frankrijk een 
referendum gehouden over de uittreding 
uit de Schengen-zone. De voorstanders 
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wonnen het referendum met 68% van de 
stemmen. De Duitse, Deense en Italiaanse 
regeringen kondigden ‘s anderendaags aan 
dat de situatie voor hen niet meer houd-
baar was indien Frankrijk zijn grenzen zou 
sluiten. Zij deden hetzelfde en zegden het 
Schengen-Verdrag op. Dat betekende het 
einde van het onbeperkte vrije verkeer van 
personen binnen de EU.

Zoals de rechts-nationale partijen overal in 
Europa hadden voorspeld, was de toetre-
ding van Turkije een ramp over de hele lijn. 
Financieel was het een debacle. De massale 
immigratie was op een mum van tijd hele-
maal uit de hand gelopen, met alle sociale 
ontwrichting van dien. Het gemeenschap-
pelijk buitenlands beleid bestond alleen 
nog op papier. De ‘ruimte van vrijheid, 
veiligheid en recht’ werd lamgelegd door 
de aanhoudende, grootschalige schendin-
gen van de mensenrechten in Turkije. Het 
landbouwbeleid zat in een totale impasse 
door de ontsporing van de kosten en de 
weigering van Turkije om wat dan ook te 
hervormen. 
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Een opiniepeiling van de Eurobarome-
ter wees uit dat de steun van de bevolking 
een ongekend dieptepunt had bereikt: nog 
maar 27% van de Europeanen vonden dat 
het lidmaatschap van de Europese Unie een 
goede zaak was voor hun land.

De Europese Unie was virtueel dood; daar 
waren zowat alle commentatoren het over 
eens. De interne markt was zowat het enige 
wat nog werkte. De instellingen waren in 
een permanente staat van crisis. In Groot-
Brittannië voerden de eurosceptische krach-
ten campagne voor een referendum om uit 
de EU te stappen. In Nederland, Frankrijk 
en Denemarken werden initiatieven aange-
kondigd voor een referendum over het EU-
lidmaatschap van Turkije. Overal in Europa 
maakten de rechts-nationale partijen dui-
delijk dat een doorstart van de Unie alleen 
mogelijk zou zijn zonder Turkije als lid. In 
een cartoon in een Duitse kwaliteitskrant 
werden de voorzitters van de Raad en de 
Commissie vergeleken met Adolf Hitler tij-
dens zijn laatste dagen in zijn bunker in het 
belegerde Berlijn.
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In het strengste geheim kwamen een aantal 
regeringsleiders en grijze eminenties van de 
EU in de buurt van Brussel bijeen om de 
schade op te meten en zo mogelijk oplossin-
gen te bedenken. Er werd overeengekomen 
een buitengewone Europese top te beleggen 
waarop het begin moest gemaakt worden 
van een verdrag voor een nieuwe Europese 
Unie. Die unie zou beperkt worden tot de 
Europese landen die nog wensten mee te 
doen. 

Onder gelijkgezinden mocht de analyse 
zonder omwegen gemaakt worden: de toe-
treding van Turkije betekende het einde van 
de Europese Unie. Het was zeer moeilijk 
om toe te geven, maar “de racisten” van 
het Vlaams Belang, de FPÖ en de PVV 
van Geert Wilders hadden gelijk gekregen 
over de hele lijn. Feiten zijn hardnekkig, zo-
als Lenin al wist. De maakbaarheid van de 
samenleving was weer eens - letterlijk - op 
haar grenzen gestoten. Turkije was gewoon 
een brug te ver.
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Europees parlementslid Philip Claeys (Vlaams Be-
lang) tracht in dit boekje te voorspellen wat er ge-
beurt indien Turkije toetreedt tot de Europese Unie. 
Hij baseert zich daarvoor grotendeels op feiten die 

zich in het recente verleden hebben voorge-
daan.

Turkije is geen Europees land, en valt 
sociaal-economisch niet in te passen in de 
Europese Unie. Bovendien zou een Turkse 

toetreding een enorme nieuwe immi-
gratiegolf op gang brengen, met alle 
gevolgen van dien.
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