TURKIJE

As Erdogan-Poetin werkt het Westen op de zenuwen
Ties Keyzer
Amsterdam
De ontmoeting vandaag tussen
de Turkse president Erdogan en
de Russische leider Poetin zet de
moeizame relatie tussen Turkije
en het Westen verder onder druk.
Het is veelzeggend dat Erdogan
op zijn eerste buitenlandse reis
sinds de mislukte coup van vorige
maand geen Navo-bondgenoot bezoekt, maar kiest voor een bezoek
aan Sint-Petersburg.
Turkije en Rusland stonden eind
vorig jaar nog recht tegenover el-

‘Voor Poetin
is dit de
perfecte
kans om
te stoken’
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kaar toen Turkije een Russische
straaljager neerhaalde die bombardementen boven Syrië had uitgevoerd. Nu lijkt de gedeelde afkeer
van het Westen voor zowel Erdogan
als Poetin zwaarder te tellen.
Beide staatshoofden staan
steeds geïsoleerder op het politieke wereldtoneel. Toch zorgt dit volgens Marcel de Haas van het Institute of Security and Global Affairs,
niet voor een calimerogevoel. ‘Integendeel, beide leiders voelen zich
op dit moment ontzettend sterk.
Noem het een meerderwaardigheidscomplex.’

Dat is slecht nieuws voor de
Navo, want Turkije is een belangrijke speler in het Midden-Oostenconflict. ‘In de ogen van zowel Erdogan als Poetin heeft het Westen
daar een zootje van gemaakt. Voor
Poetin is dit de perfecte mogelijkheid om flink te gaan stoken.’
In de EU wordt gevreesd voor de
vluchtelingendeal tussen de EU
en Turkije. Sinds 20 maart dit jaar
worden alle vluchtelingen die via
Turkije Griekenland bereiken, teruggestuurd. Voor iedere vluchteling die Turkije opvangt, neemt Europa een Syrische vluchteling op.

Turkije ontvangt in totaal €6 miljard voor de vluchtelingenopvang.
De Turkse bevolking zou ook visumvrij naar Europa mogen reizen.
Vorige week dreigde Erdogan de
deal al op te zeggen als het door de
EU beloofde visumvrij reizen van
Turken naar Europa niet dit najaar
is geregeld. ‘Als de vluchtelingendeal opgeblazen wordt, is Europa
daar niet klaar voor’, zegt diplomatie-expert Robert van de Roer.
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