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POLITIEKE GROEPERINGEN BINNEN DE TURKSE GEMEENSCHAP IN NEDERLAND

MHP

De Partij van de Nationale Beweging (in de Turkse afkorting

MHP) is in Turkije in 1957 ontstaan uit het samengaan van de Repu-

blikeinse Nationale Partij en de Republikeinse Boerenpartij* De MHP

is een islamitische, sterk nationalistische en conservatieve partij,

die zich zeer anti-communistisch opstelt. Sinds 1965 is \

i in de vorige regering-DEMIREL één van de vice-premiers van

Turkije, voorzitter van deze straf geleide partij. Bij de laatst

gehouden verkiezingen wist de MHP 6,4$ van de stemmen te bemachtigen.

In Turkije werden o.l.v. TÜRKES militante jeugdgroepen opge-

richt onder de naam "TÜRKES' Grijze Wolven", die door hun geweldda-

dig optreden tegen linkse en communistische tegenstanders mede ver-

antwoordelijk zijn voor de harde confrontatie tussen links en rechts

in Turkije.

UTID

Op 15 mei 1978 werd in ons land de "Idealistische Turkse Ar-

beidersvereniging" (UTID) opgericht door de in Rotterdam wonende Turk

xH. Volgens de statuten wil de UTID belangstelling wekken

voor het Turkse nationalisme, de Turkse cultuur en voor de Islam.

Tot dusverre heeft de UTID zich in zijn activiteiten beperkt tot het

houden van bijeenkomsten waarbij gewezen werd op bedreigde waarden

als "het Turkendom" en "de Turkse Staat"; van deze bijeenkomsten

maakten godsdienstoefeningen deel uit.

De UTID moet gezien worden als een overkoepelende organisatie

waarin in elk geval de aanhangers van de MHP zijn opgenomen. Dit

"onderduiken" van de MHP-aanhangers was nodig geworden, omdat het sinds

1976 Turkse partijen verboden is, zich in het buitenland als zodanig

te organiseren. Er is in Nederland dus officieel geen aparte organi-
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satie-MHP (meer). Met de in de pers en door politieke tegenstanders

nog steeds gebruikte aanduiding MHP wordt derhalve -gedoeld op de

harde kern van de UTID, onder leiding van genoemde1 T̂L die veel-

al in de publiciteit komt als "voorzitter van de MHP".

In hoeverre de personen, die herhaaldelijk in de pers worden

aangeduid als "Grijze Wolven" zich eveneens onder de vleugels van de

UTID hebben genesteld, kan niet met zekerheid gezegd worden. Wel is

zeker dat sommige jonge Turken die tot de TJTID behoren, door poli-

tieke tegenstanders als "Grijze Wolven" worden aangemerkt.
t

HTIB

In 197̂  werd de "Turkse Arbeidersvereniging Nederland" (HTIB)

opgericht. De vereniging is georiënteerd op de "Turkse Kommunistische

Partij" (TKP). De Turkse Kommunistische Partij bevindt zich in bal-

lingschap en vindt zijn grootste aanhang onder Turkse werknemers in

de Bondsrepubliek; de partij is pro~Moskou.

Volgens zijn doelstellingen wil de HTIB steun geven aan de

strijd van het Turkse volk onder aanvoering van de arbeiders, ten-

einde een volledig onafhankelijk, geïndustrialiseerd Turkije met

democratische rechten en vrijheden tot stand te brengen. Ook de

Turkse arbeiders in Nederland moeten deze strijd steunen; zij moeten

om te beginnen dezelfde rechten krijgen als Nederlandse arbeiders*

De HTIB begon zijn activiteiten met het uitgeven van een krant,

Ger?ek (Waarheid), waarin nieuws wordt gegeven over de actuele si-

tuatie van Turkse arbeiders in Nederland en Turkije. Daarnaast begon

de HTIB naar buiten op te treden o.a. in demonstraties tegen de zgn.

f. 3*000,- premie-wet en tegen massa-ontslagen bij bedrijven in Neder-

land. De HTIB zocht en vond bij zijn activiteiten de steun en mede-

werking van o.a. de FNV.

In 1975 begon de HTIB actief aandacht te besteden aan sociale

problemen van Turkse werknemers in Nederland. De HTIB vestigde met

enkele landelijke demonstraties de aandacht op de "illegalen", pro-

blematiek. De HTIB organiseert geregeld culturele avonden en scho-
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lingsavonden voor de leden over actuele onderwerpen. Zo onderhoudt

men contacten met de diverse "Stichtingen Welzijn Buitenlandse Werk-

nemers", w.o. de SWBW in Amsterdam waarmee de HTIB in 1978 een cursus

opzette, "Arbeidersbeweging en Vakbeweging in Nederland". In maart

1978 nam de HTIB deel aan de door de CPN geïnitieerde anti-neutronen-

bomdemonstraties, s

De voorzitter van de HTIB is H Ere-bestuurslid
-̂̂  ' ̂-̂ * •

is* ~^\y » die tevei*s secretaris is van een comité van de

"Turkse Kommunistische Partij" (TKP) dat zich bezighoudt met het re-

cruteren van nieuwe leden voor de TKP. <*x'fjf Jtreedt tevens op als

vertegenwoordiger van de "Turkse Onderwijzersvereniging in Nederland"

(HTÖB), een mantelorganisatie van de HTIB.

Het "Turks Vrouwenkomitee in Nederland" (HTKB) is eveneens een

mantelorganisatie van de HTIB.

Acties_tegen "Grijze Wolven"

Toen, in het begin van 1976, leden en sympathisanten van de

"Partij van de Nationale Beweging" (MHP) trachtten het hoofdkwartier

van deze beweging vanuit West-Duitsland naar Rotterdam te verplaatsen,

begon de HTIB onmiddellijk een publiciteitscampagne tegen deze natio-

nalistische beweging.

De HTIB, ervan uitgaande dat zich onder de aanhangers van de

MHP in Nederland "Grijze Wolven" bevonden, legde contacten met vak-

bonden, politieke partijen, parlementariërs en raadsleden van diverse

gemeenten om de activiteiten van de "Grijze Wolven" te laten ver-

bieden. De beschuldigingen van de HTIB strekken zich ook uit tot de

"Idealistische Turkse Arbeidersvereniging" (UTID), de vereniging

waarin de MHF-aanhang in Nederland in mei 1978 is opgegaan.

De "Grijze Wolven" zouden, thans vanuit de ÜTID, gewelddadig-

heden plegen tegen Turkse tegenstanders in Nederland. Als het er op

aan komt, blijken deze beschuldigingen niet "hard" gemaakt te kunnen

worden. Ook al gelet op het hiervoor vermelde over de "UTID", moet

aan het waarheidsgehalte van de beschuldigingen van de HTIB getwijfeld

worden.



Behoort bij brief nr. 1̂ 0;5.790

AID

De "Turkse Arbeiders Vereniging Amsterdam" (AID) is een

kleine marxistisch-leninistische groepering te Amsterdam die zich

oriënteert op Albanië en verwant is aan het "Turkse Volksbevrijdings-

leger" (THKO). De vereniging propageert het marxisme-leninisme en

wijst de politieke koers van zowel Moskou als Peking scherp af.

Tevens voert men actie tegen "kapitalisme en fascisme". In het begin

van 1978 verspreidde men pamfletten, waarin geageerd werd tegen de

Turkse geheime dienst (MIT) en tegen de contra-guerrilla organisatie

van de Turkse legerleiding, alsmede tegen de "fascistische" MHP

("Partij van de Nationale Beweging") en diens "fascistische Idealis-

tenclubs" (UTID - Idealistische Turkse Arbeidersvereniging) .

HMTIC

De HMTIC is een belangenbehartigende vereniging, die hier ver-

meld wordt omdat zijn Nederlandse naam, "Nationale Turkse Arbeiders

Vereniging", wel eens verward wordt met die van de UTID, "de Idea-

listische Turkse Arbeiders Vereniging".

oktober 1978.


