
 

 

Waarom blijven we Turkije beschermen als Erdogan onze veiligheid ondermijnt?  

 

Artikel 5 van het NAVO verdrag nu opschorten voor Turkije! 

Het NCTV rapport ‘Ontwikkeling van het salafisme onder Turken – de invloed in Nederland’ 

laat zien dat Erdogan doelbewust salafistische en jihadistische organisaties in Nederland 

en ver daarbuiten ondersteund. Het NCTV rapport maakt het duidelijk dat dit onze eigen 

veiligheid ondermijnt. Erdogan bedreigd dus doelbewust de veiligheid van Nederland. 

21 oktober vorig jaar stelde de Duitse regering openlijk dat Turkije exact hetzelfde doet in 

Duitsland. Turkse organisaties in Duitsland worden door de Turkse regering ingezet om de 

Turken in Duitsland te beinvloeden waarbij de Duitse regering wijst op samenwerking met 

de Moslimbroederschap1. Ook de Zwitserse geheime dienst verklaarde in haar publieke 

rapport vorig jaar dat Turkije een Neo-Ottomaanse extremistische agenda heeft die zij 

aggressief nastreeft2. Ook in Frankrijk wordt dit door veiligheidsdiensten gerapporteerd3. 

Eindelijk zien we dat officiële westerse veiligheidsdiensten en regeringen formeel 

toegeven dat Turkije de veiligheid van de regio rond Turkije en Europa ondermijnt. In feite 

wordt nu officieel erkend wat al lang een gegeven is. 16 februari jl. op CNN-Turk gaf het 

voormalige hoofd van de inlichtingendienst van Turkse generale staf, Ismail Hakkı Pekin, 

toe dat de moorden in Parijs op 9 januari 2013 op een drietal Koerdische activisten een 

operatie waren van de Turkse staat. 

Helaas loopt het officiele beleid van onze Ministeries ver achter op deze realiteit. De 

belangen van aandeelhouders en grote bedrijven worden als belangrijker gezien dan de 

veiligheid van de gewone Nederlander. De mensenrechten van de slachtoffers van 

Erdogan zijn desastreuze acties worden van ondergeschikt belang geacht. Gewone 

mensen in Syrië, Irak, Armenië en Libië en gewone mensen hier in Nederland worden door 

de relevante Ministeries als minder waard gezien dan de belangen van het grote geld. De 

genocide van 1915 tegen de Armeniërs, Pontus-Grieken en Syriac-Assyriërs wordt om 

dezelfde reden nog steeds formeel ontkent. Daarom worden de massale arrestaties van 

Koerdische politici in Turkije genegeerd. Erdogan kan ongestoord doorgaan met zijn 

racistische anti-Koerdische campagne.  

De Tweede Kamer is terecht geschokt over het feit dat onze Ministeries onze veiligheid 

van ondergeschikt belang achten. Nu kunnen politieke partijen de daad bij het woord 

voegen en een einde maken aan de vanzelfsprekendheid waarmee we Turkije en Erdogan 

de hand boven het hoofd houden.  

Erdogan ondermijnt onze veiligheid en dat van de landen rondom Turkije (inclusief EU 

lidstaten). Op dit moment dreigt Turkije om de Yazidi’s in Sinjar aan te vallen en ook om 

Noord-Oost Syrië opnieuw aan te vallen. Erdogan speelt telkens weer met vuur en Turkije 

kan daarom uiteindelijk ook zelf aangevallen worden.   

                                                           
1 https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/235/1923548.pdf (zie in het bijzonder p. 5,6 &7)  
2 https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/63415.pdf (p. 30/31 van dit rapport) 
3 https://www.lejdd.fr/Societe/enquete-comment-le-president-turc-recep-tayyip-erdogan-infiltre-la-france-
4023517  
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Waarom zou Nederland en het Nederlandse leger dan nog garant moeten staan voor de 

veilgheid van dit Turkije via Artikel 5 van het NAVO verdrag? Dient ons leger onze veiligheid 

of moeten onze soldaten de belangen van aandeelhouders veilig stellen als Turkije 

aangevallen wordt als gevolg van haar eigen agressieve extremistische islamistische 

agenda? Moeten wij nog de veiligheid van dit regime garanderen? Nu is het moment 

gekomen dat partijen duidelijk kunnen maken waar ze staan: aan de kant van gewone 

mensen en mensenrechten of aan de kant van Erdogan en de aandeelhouders.  

Het is mogelijk om Turkije bescherming te onthouden zonder het NAVO-verdrag te 

wijzigen of Turkije uit de NAVO te zetten. Artikel 5 van het NAVO verdrag is geen 

automatisme. De NAVO zelf geeft dat ook toe op haar eigen website4. Nu kunnen partijen 

uitspreken dat elk Turks beroep op Artikel 5 van het NAVO verdrag zal worden 

afgewezen totdat Turkije zich teruggetrokken heeft uit Syrië, Irak en Nagorno-Karabach 

en gestopt is met de verspreiding van extremistisch islamisme in Europa.  

Geen Nederlandse garantie voor de veiligheid van Turkije zolang Erdogan onze veiligheid 

en die van de regio ondermijnt!    

 

- European Syriac Union (ESU) Nederland 

- Bethnahrin Informatie Bureau-Hengelo 

- Assyrische Mesopotamische Vereniging Enschede (AMVE) 

- Centrum Informatie en Documentatie Assyrie (CIDA) 

- Federatie Tur-abdin Nederland (FTN) 

- Sociale Culturele Vereniging Yerevan- Almelo 

- Raad van Demokratische Gemeenschappen uit Koerdistan (DEM NED) 

- Devrimci Aleviler Birligi (dAb) Hollanda 

- Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) Hollanda 

- Devrimci Komunarlar Partisi/Birlik (DKP) Hollanda 

- Teugera Jinen Kurd li Ewropaye (TJK-E) Hollanda 

- AGEB Hollanda 

                                                           
4https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_110496.htm (klik op ‘a cornerstone 
of the alliance’ en scroll naar beneden voor een exacte uitleg).  

https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_110496.htm

