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ANALYSE VAN DS POLITI3KS SITÏÏATIS BINNEN DE TURKSE GEMEENSCHAP

IK NEDERLAND

Algemeen

In Nederland wonen (naar schatting) honderdduizend Turken,

waarvan slechts een fractie zich op politiek gebied manifesteert.

De overgrote meerderheid is niet of nauwelijks politiek geïnte-

resseerd.

De politiek-actieven zijn ruwweg te onderscheiden in "gema-

tigden", die hier verder onbesproken blijven en extreme Turken

van rechtse en linkse denominatie.

Bij het in beschouwing nemen van het politiek denken en

doen van de politiek-actieve .Turken in Nederland moet steeds in

gedachte worden gehouden, dat deze Turken zich voor het overgrote

deel laten leiden door de politieke situatie in hun vaderland.

In het volgende overzicht, wordt de "relatie" tussen de

politieke situatie in Turkije en de belangrijkste politieke groe-

peringen van Turken in Nederland schematische weergegeven.
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Extreem rechtse, nationalistisch georiënteerde Turken

In 1957 ontstond in Turkije-door het samengaan van de Hepubli-

keinse Nationale Partij en de Republikeinse Boerenpartij - de ME?:

de Partij van de Nationale Beweging (of Nationale Actie Partij).

De MEP is een Islamitische, extreem nationalistische en -conser-

vatieve partij, die zich. zeer anti-communistisch opstelt. De voorzit-

ter van deze centraal geleide partij is (sinds 1965) ~^iL >>
* f**--- ••••^S^ - ••-••-™-~-**ysr. •*!»«!•:. ̂

.—«•••"*

Bij de laatst gehouden verkiezingen wist de MEP 6^k% van de stemmen

te bemachtigen. ..

Onder leiding van \ werden in Turkije militante jeugd-

groepen opgericht onder de naam —ff" ^Grijze Wolven". Door hun ge-

welddadig optreden zijn deze "Grijze Wolven" medeverantwoordelijk

voor de harde confrontatie tussen links en rechts in Turkije.

De situatie in Nederland:

Op 15 mei 1978 richtte —f] de ITTIB op, de Idealistische

Turkse Arbeidersvereniging. Volgens de statuten wil de CTID belang-

stelling wekken voor het Turks nationalisme, de Turkse cultuur en de

Islam.

In zijn activiteiten beperkte de UTID zich tot dusver tot het

houden van bijeenkomsten, waarbij gewezen werd op bedreigde waarden

als "het Turkendom" en "nationale eenheid en onafhankelijkheid".

Godsdienstoefeningen maken deel uit van deze bijeenkomsten.

Binnen de ÜTID hebben zich adhaerenten van verschillende niet-

linkse groeperingen verenigd, ook de aanhangers en sympathisanten van

de KEF vonden in deze organisatie onderdak. Dit "onderduiken" van de

MEF-aanhangers was nodig, omdat het de Turkse partijen verboden is

zich als zodanig in het buitenland te organiseren. In Nederland is

er dus geen zelfstandige organisatie MHF.

Communistisch georiënteerde Turken

De communistisch georiënteerde Turken in Nederland zijn in drie

stromingen opgesplitst:

HTIB : op Moskou georiënteerd

AID : volgt de pro-Albanese lijn

Ealkin Sesi: heeft pro-Chinese sympathieën.
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Holanda Türkiyeli_Isci_Birligi_i(HTI3)

In januari 197̂  werd de Turkse Arbeidersvereniging Nederland

opgericht* De HTIB is georiënteerd op de Turkse {Communistische i

Partij (TKP); deze partij is pro-Moskou.

Het doel van de HTI3 is volgens haar statuten:

a) de strijd van het Turkse volk - onder aanvoering van de arbeiders

te ondersteunen om een volledig onafhankelijk, geïndustrialiseerd

Turkije met democratische rechten en vrijheden tot stand te

brengen. De Turkse arbeiders in Nederland moeten een onderdeel

van deze strijd zijn;

b) het verkrijgen van dezelfde rechten voor Turkse arbeiders h.t.l.

als hun Nederlandse collega's bezitten.

De HTIB besteedt actief aandacht aan sociale problemen van

Turkse werknemers in Nederland. Met enkele landelijke demonstraties

vestigde zij de aandacht op de "illegalen"-problematiek. De HTI3

zocht en vond bij haar activiteiten de steun en medewerking van

onder andere de FNV.

Met de Stichtingen Welzijn Buitenlandse Werknemers onderhoudt

de HTI3 nauwe contacten. ^.

De voorzitter van de HTIB is Ŵ X̂flaUsŝ aa».-' Mantelorganisa-

ties van de HTIB zijn:

HTK3 : het Turks Vrouwencomité in Nederland

HTÖB : de Turkse Onderwijzersvereniging in Nederland,.

Amsterdam Isc_i_Dernegi_(AID)

De Turkse Arbeidersvereniging Amsterdam is opgericht in 1976

en telt ongeveer vijftig leden.

Deze marxistisch-leninistische groepering oriënteert zich op

Albanië en is verwant aan het Turks Volksbevrijdingsleger (THKO) in

Turkije. De AID wijst de politieke koers van zowel Moskou als Peking,

scherp af. Tevens zet deze vereniging zich af tegen "kapitalisme en

fascisme". In AID-kringen is men van mening dat vooral de HTI3 fel

bestreden moet worden, omdat deze "sociaal fascisten gevaarlijker

zijn dan de rechts-fascistische Grijze Wolven".
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Het AID-blad is de THKO *)-uitgave HALKIN KURTULÏÏSü (bevrij

ding van het volk) . De AID wordt ook wel aangeduid als HALKIN

KTJRTTJLUSU-groep.

De HALKIN-SESI-Groep ontleent zijn naam aan het weekblad

HALKIN SESI (=stem van het volk). Deze zeer kleine groepering staat

een communistische, pro-Chinese politiek voor en is verwant aan de

TIKP in Turkije. De TIKP (Turkse Boeren- en Arbeiderspartij) is een

legale partij in Turkije, die in 1978 is voortgekomen uit de in

Turkije illegale TIIKP, de Turkse Revolutionaire Boeren- en Arbei-

derspartij.

De TIXP baseert zich op de theorie, dat alleen via de revo-

lutionaire massabeweging Turkije een socialistisch (lees: commu-

nistisch) land kan worden.

De z.g. "Grijze Wolven"

Het is vooral de HTI3 die er in slaagt om via de Nederlandse

pers, radio en TV haar ideeën over de situatie binnen de Turkse

gemeenschap te ventileren.

Dit heeft er ongetwijfeld toe bijgedragen dat in brede kring

in Nederland de mening heeft postgevat, dat de politieke problemen

binnen deze gemeenschap in belangrijke mate zijn terug te voeren

op de activiteiten van z.g. "Grijze Wolven".

Dit is op zijn minst een ongenuanceerde voorstelling van zaken.

Nimmer is het bestaan gebleken van een organisatie van "Grijze Wolven"

in Nederland.

*) De THKO wil de omwenteling in Turkije door middel van de tactiek
van de plattelandsguerilla: het laten plaatsvinden van individu-
ele terreurdaden.
Als de tijd daarvoor rijp is moet de plattelandsguerrilla overgaan
in stadsguerrilla volgens het recept van GASTRO en CHS GUEVASA.
DSV-GSNC is een illegaal opererende stadsguerrilla-organisatie
met banden naar de THKO. Niet uitgesloten mag worden dat deze
organisatie ook in Nederland aanhang heeft.
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Slechts kan worden vastgesteld dat in Nederland communistisch

georiënteerde Turken in hun campagnes tegen niet-linkse landgenoten

zich met name richten op de UTID, waarbij aanduidingen worden gehan-

teerd als "MHF-fascisten" en "Grijze Wolven".

Op gezette tijden worden de acties tegen de "Grijze :,Volven"

gevoerd, die doorgaans veel publiciteit krijgen.

Op 24-2-79 organiseerde het komitee "Stop de Turkse MEP-fascis-

ten" in Rotterdam een manifestatie tegen de "Grijze Wolven". Drij-

vende krachten achter deze manifestatie waren de Halkin Sesi-groep

uit Utrecht en de KEN-ral, de Kommunistische Eenheidsbeweging Nederland

marxistisch-leninistisch, gesteund door pro-Chinese Turken uit de

Bondsrepubliek.

De HTIB weigerde deelname aan deze manifestatie, gezien de grote

pro-Chinese invloed daarin.

Op 22-9-'79 organiseerde de HTIB in Nijmegen het symposium

"Grijze 7/olven Problematiek". Doelstelling was de bestrijding vsin

"het Turkse fascisme" in Nederland en een officieel verbond van de

"Grijze Dolven".

De AID -i-erd bij de organisatie van dit symposium door de HTIB volle-

dig buitengesloten.

Tijdens het symposium raakten aanwezige AID-leden slaags rast HTIB-ers.

In het ontstane tumult werd met een pistool geschoten als gevolg

waarvan een'Turk'dodelijk werd getroffen*

Later bleken zowel het slachtoffer als de Turk die het pistool ge-

bruikte tot dezelfde pro-Albanese groepering te behoren.

De uitvaartplechtigheid (Zwolle 29-9-79) van het slachtoffer

was georganiseerd door de AID in samenwerking net een gelijkgerichte

Duitse organisatie. Vanuit de Bondsrepubliek hebben enkele honderden

pro-Albanese Turken aan de bijeenkomst deelgenomen.

Conclusie

Van het bestaan van een organisatie "Grijze ïïolven" zoals die

in Turkije bestaat is in Nederland niets gebleken. V/el is duidelijk

dat gezagsgetrouwe Islamitische Turken in ons land door een kleine

minderheid van links-radicale landgenoten het etiket "Grijze '.Volf"

krijgen opgedrukt. De indruk bestaat, dat deze minderheid hierdoor
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primair de in grote meerderheid niet-politiek geïnteresseerde Turkse

gemeenschap wil dwingen tot een anti-üTID-stellingname. Sr zijn

aanwijzingen dat de genoemde a-politieke, maar wel traditioneel-

religieuae meerderheid van Turken in ons land door deze voort-

durende agitatie geïrriteerd raakt. Dit zou kunnen leiden tot (moge-

lijk ook gewelddadige) reacties van vooral jongeren uit deze groep.

Naast de controverse tussen voornamelijk communistische Turken

en hun "politieke tegenstanders" van de UTID, is er sprake van zeer .

troebele verhoudingen tussen de communistische Turken onderling.

Verwachting

In het licht van het voorafgaande, moet voor de naaste toekomst

rekening v/orden gehouden met:

1. Voortgaande agitatie en provocatie van de communistisch georiën-

teerde Turken tegen hun politieke tegenstanders, de UTID-laden;

2. Scherpere reacties hierop uit de a-politieke Turkse meerderheid

in Nederland tegen links-radicale Turken en tegen de steun die

dezen ondervinden van media, weizijns-stichtingen en delen van de

vakbewegingi

3. Verdere escalatie van de tegenstellingen tussen de verschillende

communistische Turkse organisaties onderling (met name tussen

ÏÏTI3 en AID);

k. 3en grotere betrokkenheid van buitenlandse Turkse orranisaties

- vooral uit Duitsland en België - bij de activiteiten van gelijk-

gestemde Turkse organisaties in Nederland.

5 oktober 1979-


