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VZŤAHY EÚ  
A TURECKA:  
NOVÉ ČASY, NOVÝ 
SPÔSOB VLÁDY, 
NOVÉ VÝZVY



V posledných rokoch Turecko prechádza obdobím nepretržitej 
spoločenskej krízy. Odvtedy, čo v roku 2013 vypukli celoštátne  
protesty Gezi, sa rozdiel medzi tureckou vládou a európskymi 
metropolami stali čoraz výraznejšie.

 Autoritárske tendencie prezidenta sa stali najviditeľnejšími po 
vojenskom pokuse o prevrat, ktorý si v krajine vyžiadal vyše 250 osôb. 
Čistky v štátnej a verejnej správe, mierené proti strojcom útokov,  
ale podľa Ankary Európa nepochopila. Starý kontinent ostal  
v presvedčení, že vláda využíva situáciu na to, aby sa zbavila  
všetkých nepohodlných a nespolupracujúcich osôb.

 Predčasné parlamentné a prezidentské voľby v júli 2018 transformovali 
Turecko na prezidentskú republiku a koncentrovali väčšinu moci  
do rúk dovtedajšieho neohrozeného premiéra. Brusel nedokázal prestať 
Ankaru kritizovať, no konkrétne kroky voči kandidátskej krajine  
na členstvo boli skôr kozmetického charakteru. Členstvo Turecka  
v Únii je stále na stole. 

Turecko si zachováva svoj význam ako spojenec Západu, ktorý 
stráži juhovýchodný bok Severoatlantickej aliancie, je významným 
ekonomickým partnerom, ale aj dôležitým hráčom, pokiaľ ide o riešenie 
vojny v Sýrii. Jeho vzťah s EÚ a Spojenými štátmi ale v ostatných dvoch 
rokoch ochladol. S finančnou recesiou, ktorá sa objavila v Turecku, 
čelia členské štáty EÚ dileme, ako udržať toto strategicky dôležité 
spojenectvo nažive.
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Eurokomisia verí  
v nový začiatok  

vo vzťahoch s Ankarou
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Tlačová konferencia v Ankare. [Twitter/MevlutCavusoglu]



OKTÓBER - NOVEMBER 2018 | VZŤAHY EÚ TURECKA: NOVÉ ČASY, NOVÝ SPÔSOB VLÁDY, NOVÉ VÝZVY 5

Turecko plánuje splniť chýbajúce 
kritériá pre liberalizáciu víz do 
Európskej únie, no Brusel chce 

na slobode vidieť prominentných akti-
vistov a akademikov.

Šéfka európskej diplomacie Fe-
derica Mogheriniová a  eurokomi-
sár pre rozširovanie Johannes Hahn 
navštívili 22. novembra Ankaru, kde 
sa stretli s  ministrom zahraničných 
vecí Mevlütom Çavuşoğluom. Išlo 
o prvé stretnutie oboch strán na vyso-
kej úrovni v Turecku po takmer dvoch 
rokoch.

Turecko a EÚ sú strategickými part-
nermi a ich dobré vzťahy sú „extrémne 
dôležité“ nielen pre tieto dve strany, ale 
aj pre celý región a  celkovú medziná-
rodnú spoluprácu, zhodla sa trojica na 
tlačovej konferencii v Ankare.

Spoločnými témami ostávajú ob-
chod, energetika, doprava, bezpeč-
nosť a  migrácia, no obe strany neza-
budli spomenúť aj oblasti, ktoré sú 
stále otvorené.

Brusel oceňuje najmä to, že Turec-
ko v ostatných týždňoch otvára tému 
európskej integrácie omnoho častej-
šie a k rozmrazeniu rokovaní o vstupe 
začalo pristupovať proaktívne. Podľa 
tureckého šéfa diplomacie si krajina 
za prvý cieľ kladie liberalizáciu víz 
s  Úniou a  chýbajúce kritériá plánuje 
čoskoro splniť.

„Európa potrebuje silné Turecko. 
A  silné Turecko môže byť len Turec-
kom demokratickým, ktoré funguje 
na princípoch právneho štátu a  zá-
kladných slobôd,“ uviedla Mogheri-
niová.

„Tureckému ľudu sa nepáči, že nie-
ktoré krajiny Únie považujú teroris-
tov z PKK (teroristickej kurdskej orga-
nizácie, operujúcej na území Turecka, 
pozn. red.) za utečencov (a tým im 
poskytujú ochranu, pozn. red.),“ zdô-
raznil šéf tureckej diplomacie. Turci 
pokračujú v pripomínaní toho, že kra-
jina prešla pred dvomi rokmi udalos-
ťami, spojenými s pokusom o prevrat 
a od Únie očakávajú pri vyrovnávaní 
sa s jeho následkami pochopenie.

Po zrušení výnimočného stavu 
a  konsolidácii moci v  rukách prezi-
denta a jeho vládnej strany AKP sa te-
raz Ankara opäť obzerá za Bruselom. 
A Únii to imponuje.

„Oceňujeme turecké rozhodnu-
tie zintenzívniť vzťahy s  Európskou 
úniou,“ uviedla šéfka európskej dip-
lomacie v Ankare.

PROMINENTNÍ 
ZADRŽIAVANÍ
Európski predstavitelia v Ankare na 

stretnutí pripomenuli, že Únia pozorne 
sleduje pokračujúce zatýkania, zadržia-
vania a  prebiehajúce procesy s  promi-
nentnými akademikmi a  reprezentan-
tami občianskej spoločnosti.   Federica 
Mogheriniová vyzdvihla prípad väzne-
ného predsedu kurdskej opozičnej stra-
ny HDP Selahattina Demirtaşa.

Podľa rozhodnutia Európskeho súdu 
pre ľudské práva (20. novembra), bol po-
litik vo vyšetrovacej väzbe dlhšie, ako je 
odôvodniteľné. Jeho ďalšie zadržiavanie 
je podľa súdu a právnikov v rozpore už aj 
s medzinárodným právom.

Lídra druhej najväčšej opozičnej 
strany zadržali pre podozrenia zo spo-
lupráce s teroristami ešte v novembri 
roku 2016. Až do septembra tohto 
roku sedel vo vyšetrovacej väzbe bez 
súdneho procesu. Vtedy ho turecké 
súdy uznali za vinného z  podpory 
a šírenia terorizmu, za čo si vo väzení 
v  Edirne začal odpykávať štvorročný 
trest. Vláda však proti nemu vznáša aj 
ďalšie obvinenia, ktoré sa pri odsúde-
ní môžu premietnuť do 142-ročného 
trestu odňatia slobody.

Demirtaş obvinenia odmieta. Šéf-
ka európskej diplomacie v Ankare opäť 
vládu požiadala, aby politika prepustila.

Eurokomisár pre rozširovanie 
pripomenul Mevlütovi Çavuşoğluovi 
a prítomným novinárom aj prípad Os-
mana Kavalu. Známy filantrop, podni-
kateľ a  bojovník za ľudské práva sedí 
v  tureckom väzení už vyše roka, pri-
čom ho miestna moc obviňuje z poku-
su o zosadenie vlády práve počas Gezi 
protestov. Prokuratúra ani po roku 
jeho zadržiavania nesformulovala 
priame obvinenie a podobne ako v prí-
pade Demirtaşa sa hovorí o pridlhom 
zadržiavaní vo vyšetrovacej väzbe.

„Nemá význam, aby EÚ obhajova-
la ľudí, ktorí vykonali kroky na potla-
čenie zvolenej vlády v Turecku a to iba 
preto, že reprezentujú občiansku spo-
ločnosť,“ reagoval turecký minister 
zahraničných vecí.

SÝRČANIA V TURECKU
Hoci téma migrácie sa medzi Bru-

selom a  Ankarou dostala postupne 
do úzadia, Európska únia si stále cení 
to, že Turci ponúkli útočisko až šty-
rom miliónom utečencov. Tri a  pol 
milióna z nich sú utečenci zo Sýrie.

V krajine však podľa miestnych 
zákonov môžu byť oficiálnymi žia-

dateľmi o azyl len utečenci z Európy 
a na Sýrčanov sa preto vzťahujú iné 
podmienky ako tie, ku ktorým sa pri-
dali aj v Ženevskom dohovore.

V krajine momentálne funguje 19 
utečeneckých táborov. Ako však pí-
sal portál Cumhuriyet, ministerstvo 
vnútra sa chystá zavrieť až šesť z nich 
a do iných kempov  presídliť vyše 30 
tisíc osôb. Príslušné orgány sa pokú-
šajú Sýrčanov dostať aj do demilitari-
zovaných oblastí na severe Sýrie, kto-
ré majú byť bezpečné vďaka tureckej 
vojenskej prítomnosti.

V meste Şanliurfa, ktoré po Istan-
bule obýva najviac Sýrčanov, tvoria 
utečenci už takmer štvrtinu populá-
cie. Počet incidentov medzi domácim 
a  novým obyvateľstvom sa však mi-
nulý rok   strojnásobil, informovala 
v nedávnej správe Medzinárodná krí-
zová skupina. Nepokoje sa objavujú aj 
v ďalších regiónoch a podľa pozorova-
teľov si aj turecké obyvateľstvo ťažko 
zvyká na nové okolnosti vo svojich 
mestách a obciach.

V súvislosti s témou Sýria sa obaja 
bruselskí reprezentanti pozitívne vy-
jadrovali o takzvanom Idlibskom me-
morande, ktorý prináša nový impulz 
v spolupráci pri riešení krízy vo vojnou 
zmietanej krajine. Dokument podpísal 
prezident Erdoğan spoločne s ruským 
prezidentom Putinom, nemeckou 
kancelárkou Merkelovou a  francúz-
skym prezidentom Macronom kon-
com októbra na stretnutí v Istanbule.

V  Sýrii podľa nich „neexistuje iné 
riešenie ako politické“ a je potrebné 
podporovať inkluzívny politický pro-
ces pod záštitou OSN, vedený a obsiah-
nutý Sýrčanmi. Lídri odmietli použi-
tie chemických zbraní a  potvrdili, že 
memorandum o  neútočení v  demili-
tarizovanej zóne Idlibu, na ktorom sa 
Rusko, Irán a  Turecko v  Soči dohodli 
v septembri, musí ostať v platnosti.

Dňa 25. a 26. novembra 2018 mi-
nister zahraničných vecí Slovenskej 
republiky Miroslav Lajčák navštívil 
Turecko. Prijatý bol tureckým prezi-
dentom Erdoğanom a v Istanbule sa 
stretol aj s tureckým ministrom za-
hraničných veci. 

Hlavnou témou rokovaní ministra 
boli otázky týkajúce sa vzájomnej spo-
lupráce v rámci Organizácie pre bez-
pečnosť a spoluprácu v Európe, v ktorej 
Slovensko preberá na budúci rok pred-
sedníctvo, ale aj ďalšia hospodárska 
spolupráca, uvádza v tlačovej správe 
slovenské ministerstvo zahraničných 
vecí a európskych záležitostí. n
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Č L Á N O K

Turecku chýbajú odborníci, 
zatýkanie akademikov  

a aktivistov ale neprestáva
A u t o r :  L u c i a  Y a r  |  E U R A C T I V. s k

Demonštrácia za prepustenie aktivistu Osmana Kavalu. [Twitter/
Gianluca Costantini]

Turecko sa borí s  nedostatkom 
vedcov. Odliv mozgov rieši 
rozličnými opatreniami a lá-

kadlami pre návrat domov sú aj ne-
malé vedecké granty. No čistky medzi 
odborníkmi neutíchajú a tých, ktorí 
boli prepustení na základe podozrení 

z protivládnej činnosti, nie je možné 
opäť zamestnať.

Turecko čelí, podobne ako kraji-
ny strednej Európy, odlivu mozgov. 
Podľa  najnovších štatistík  odišlo do 
zahraničia pracovať v minulom roku 
viac ako 253 tisíc osôb, čo oproti roku 

2016 predstavuje rekordný nárast až o 
42 percent. Krajina však o svoje „hla-
vičky“ prichádza aj v súvislosti s pre-
trvávajúcimi zákrokmi na tých, ktorí 
aktívne vystupujú alebo v  minulosti 
vystupovali proti miestnej vláde.

Obrovský nedostatok výskumní-
kov, učiteľov a  odborníkov na roz-
ličné vedecké témy už pociťuje aj 

http://www.diken.com.tr/yuzde-425lik-artis-2017de-253-bin-640-kisi-turkiyeyi-terk-etti/
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domáci trh. Minulý týždeň minister 
pre priemysel a  technológie Mustafa 
Varank zverejnil najnovšiu iniciatívu 
svojho rezortu, ktorá má späť do Tu-
recka prilákať expertov a vedcov, naj-
mä tých, ktorí z  krajiny pochádzajú. 
Kvalifikovaní výskumníci môžu zís-
kať podľa výšky svojej praxe grant od 
500 tisíc do milióna tureckých lír (82 
tisíc až 164 tisíc eur) a mesačnú mzdu 
24 tisíc lír (takmer 4 tisíc eur), čo po-
čas súčasnej finančnej krízy v krajine 
predstavuje obrovské lákadlo.

ZATÝKANIA POKRAČUJÚ
Chýbajúci odborníci a  akademici, 

ktorí z  krajiny odišli, nie sú jediným 
dôvodom nedostatku odborníkov, kto-
rému sektor vzdelávania v krajine čelí. 
Od júna 2016, kedy v krajine prebehol 
pokus o politický prevrat, prišlo o prá-
cu viac ako šesť tisíc učiteľov a akade-
mikov. Odvolávanie a  zadržiavanie 
akademikov však stále neskončilo.

Kontroverzné bolo v  tomto kon-
texte aj prijatie nového nariadenia, na 
základe ktorého je zakázané zamest-
návať lekárov a  lekársky personál 
v prípade, že boli zo služieb prepustení 
v  súvislosti s  protištátnymi podozre-
niami počas výnimočného stavu, kto-
rý platil v Turecku dva roky. Podobná 
legislatíva sa uplatňuje aj v školstve.

Dva dni po tom, ako minister Va-
rank vyjadroval znepokojenie nad 
stavom výskumu v  krajine a  chýba-
júcimi pracovníkmi, vydali úrady 16. 
novembra zatykač na ďalších dvadsať 
akademikov, intelektuálov a aktivis-
tov. Významné osobnosti zvučných 
mien mali organizovať a podnecovať 
demonštrácie v  roku 2013, známe 
ako Gezi protesty. V  tom čase sa zo 
záchrany parku Gezi z  centrálneho 
Istanbulu rozšírila vlna nevôle voči 
vláde do celej krajiny. Odhaduje sa, že 
do protestov sa vtedy zapojilo vyše tri 
a pol milióna Turkov.

Medzi vypočúvanými sa ocitli 
aj dva zo  symbolov Gezi protestov: 
„žena v  červenom“ Ceyda Sunguro-
vá a  „stojaci muž“ Erdem Gunduz, 
umelec, ktorý sa postavil doprostred 
námestia Taksim a  celé hodiny stál, 
pričom ho nasledovali tisíce ďalších 
„voľne stojacich“ Turkov na najrozlič-
nejších miestach po krajine.

Niektorí zo zatknutých boli na-
vyše členmi neziskovej organizácie 
Anatólska kultúra (Anadolu Kültür). 
Jej riaditeľ, Osman Kavala sedí v  tu-
reckom väzení už vyše roka, pričom 
ho miestna moc obviňuje z  pokusu 
o  zosadenie vlády práve počas Gezi 
protestov.

Hoci turecké autority už medzi-
časom dvanásť z väčšiny zadržaných 
aktivistov prepustili, paradoxná si-
tuácia pripomenula, že nedostatok 
akademikov v krajine je v prvom rade 
spôsobená internou politikou. Na-
vyše, domácemu obyvateľstvu, ale aj 
Európe pripomenul tento zásah zadr-
žiavaného aktivistu Osmana Kavalu.

NEKONEČNÁ 
VYŠETROVACIA VÄZBA
Filantrop a  podnikateľ, ktorý je 

vo vyšetrovacej väzbe zadržiavaný 
už vyše roka, patrí medzi najznámej-
šie osobnosti v tureckých väzniciach. 
Zadržaný bol v  októbri minulého 
roka na letisku v Istanbule po návrate 
z mesta Gaziantep, kde spolupracoval 
na projekte pre sýrskych utečencov.

Kavala sa mal počas protestov v 
roku 2013 stretnúť s istými „Európan-
mi“ a žiadať od nich, aby prestali tu-
reckej vláde predávať slzný plyn, kto-
rý na protestoch používala pri zása-
hoch polícia. Jeho meno miestni po-
litici rovnako prepájajú s americkým 
miliardárom Georgeom Sorošom.

Prokuratúra ani po roku jeho zadr-
žiavania nesformulovala priame obvi-
nenie. Hovorí sa však o podozreniach 

z pokusu o zvrhnutie vlády a podneco-
vanie protivládnych protestov.

„Prezumpcia neviny predstavuje 
jeden zo základných prvkov práva 
na spravodlivé súdne konanie,“ pí-
sal aktivista z  väzenia ešte v  máji. 
Ani normy Európskeho dohovoru o 
ľudských právach, ani rozhodnutia 
Európskeho súdu pre ľudské práva 
nepovažujú „silné podozrenie“ za 
dostatočný argument pre zadržanie 
osoby. (…) Napriek tomu je situácia v 
našej krajine iná,“ pripomínal Kava-
la v liste z väzenia po šiestich mesia-
coch svojej väzby.

Za Kavalovo prepustenie lobo-
vali mnohé organizácie, združenia 
novinárov, neziskové organizácie, 
Amnesty International, ale aj minis-
terstvo zahraničných vecí Spojených 
štátov, ktoré akcia proti akademikom 
a aktivistom, prepojeným na Kavalu, 
„znepokojila“.

Európska únia sa za prepustenie 
filantropa rovnako niekoľkokrát po-
stavila. Naposledy tak urobili euro-
poslanci, keď prostredníctvom sprá-
vy, ktorú pripravila spravodajkyňa 
Kati Piriová, žiadali od tureckej ad-
ministratívy rázne kroky.

„Európsky parlament sa zaväzuje, 
že bude (Kavalov) prípad zblízka sle-
dovať, no (zároveň) žiada jeho bezod-
kladné a  bezpodmienečné prepuste-
nie,“ uvádza sa v správe z novembra.

Významné osobnosti, ako nemec-
ký novinár Deniz Yücel, americký 
pastor Andrew Brunson, takzvaná 
Istanbulská desiatka aktivistov, za-
držaných na ostrove pri Istanbule, šéf 
tureckej pobočky Amnesty Interna-
tional Taner Kılıç, či novinár a politik 
Ahmet Şık patria medzi šťastných. Na 
základe medzinárodného tlaku ich 
turecké súdy už prepustili.

Za mrežami však ostávajú tisíce 
ďalších a o osude mnohých sa vie iba 
málo. n

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/24-bin-tl-aylikla-ulkene-geri-don-41018466?fbclid=IwAR2abvqRb3GDGxdrvg2q0Qk1KaWlZ11-y1fSr0PuEUfzOHJ3xq3g_htmkqo
https://turkeypurge.com/
https://turkeypurge.com/
https://luciamrazova.blog.sme.sk/c/332852/Fenomeny-tureckych-demonstracii.html
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Č L Á N O K

Stále viac európskych politikov 
žiada prerušenie vyjednávania  

o členstve Turecka v Európskej únii
A u t o r :  L u c i a  Y a r  |  E U R A C T I V. s k

Donald Tusk a Recep Tayyip Erdoğan po stretnutí v máji 2017.  
[EPA/Oliver Hoslet/POOL]

Po spitzenkandidátovi Manfredo-
vi Weberovi hovorí o  ukončení 
rozhovorov aj eurokomisár pre 

rozširovanie, Johannes Hahn. Kritický 
je opäť aj europarlament. Aká alterna-
tíva v Únii je pre Turecko ešte možná?

Tesne pred svojim zvolením za 
lídra európskych ľudovcov vo voľ-
bách do Európskeho parlamentu sa 
Manfred Weber nechal počuť, že sa 

chce pousilovať a  uzatvoriť kapitolu 
nekonečného vyjednávania a  vstupe 
Turecka do Európskej únie.

V rozhovore pre Die Welt zo začiat-
ku novembra označil turecké člen-
stvo za nerealistický cieľ aj európsky 
komisár pre rozširovanie Johannes 
Hahn.  „Prístup na novú cestu spolu-
práce a uzavretie rokovaní o členstve 
pre Turecko by bolo úprimnejšie,“ 
uviedol rakúsky eurokomisár.

Europoslankyňa Kati Piriová, kto-

rá je v  Europarlamente spravodajky-
ňou práve pre Turecko, prezentovala 
14. novembra v pléne správu o krajine, 
v ktorej, ako tvrdí, vyjednávací proces 
„stratil v súčasnej situácii všetku kre-
dibilitu“. Poslanci by ju podľa očaká-
vaní mali schváliť a poslať Turecku 
ďalšiu dvadsiatku podnetov na  „pre-
mýšľanie“.

V  najnovšom  videu pre Vocal Eu-
rope  hovorí o  ukončení rokovaní aj 
podpredseda Európskeho parlamen-

https://www.dw.com/tr/hahn-t%C3%BCrkiye-ile-m%C3%BCzakereler-nihai-olarak-sonland%C4%B1r%C4%B1lmal%C4%B1/a-46167289
https://katipiri.nl/wp-content/uploads/2018/11/Turkey-report-2018-final.pdf
https://www.vocaleurope.eu/monday-talk-with-pavel-telicka-vice-president-of-the-european-parliament/
https://www.vocaleurope.eu/monday-talk-with-pavel-telicka-vice-president-of-the-european-parliament/
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tu, Čech Pavel Telička. „Robme viac 
a robme to lepšie! No zároveň sa po-
zrime pravde do očí: Turecko – podľa 
môjho názoru – už nespĺňa kritériá 
a v rokovaniach by sme nemali pokra-
čovať,“ povedal.

Weber, Hahn, Piriová a Telička, 
nie sú poslednými zo zástupu európ-
skych politikov, ktorí vidia turecký 
progres skôr skepticky. No krajiny 
Únie nie sú v tejto otázke zjednotené 
a  podľa pravidiel musí byť zrušenie 
rokovaní schválené jednohlasne. 
Druhou možnosťou rázneho kroku by 
bola vlastná žiadosť Turecka o ukon-
čenie rokovaní tak, ako to v roku 2015 
urobil Island.

INÉ PARTNERSTVO?
Alternatívy k  plnému členstvu 

v Únii v miere, akej by si ju želalo Tu-
recko, zatiaľ Európa nemá. Diskusia 
o iných formách spolupráce prebieha-
la už v deväťdesiatych rokoch, kedy sa 
hovorilo o strategickom partnerstve. 
Ešte v začiatkoch tureckého záujmu o 
Európu otvoril koncept „privilegova-
ného partnerstva“ vtedajší prezident 
Valery Giscard d’Estaign. Nemecká 
kancelárka Angela Merkelová o  po-
dobnom modeli začala hovoriť v roku 
2004.

Jeden z posledných a najdôležitej-
ších kritických elementov voči Turec-
ku predstavil francúzsky prezident.

„Turecký prezident Recep Tayyip 
Erdoğan má pan-islamský projekt, 
ktorý je opakom európskeho projek-
tu,“ kritizoval v  auguste tohto roka 
Turecko aj Emmanuel Macron. Aj on 
tvrdí, že budovanie strategického 
partnerstva s  Ankarou bude pre Eu-
rópu výhodnejšie.

Analytici však upozorňujú, že po 
ukončení vyjednávaní stratí Únia aj 
posledné zbytky kontroly nad proce-
som demokratizácie v Turecku. Tento 
krok by okrem toho partnerov nepo-
sunul k  sebe bližšie, ale naopak ich 
ešte viac odlúčil. Model „strategické-
ho“ či  „privilegovaného“ partnerstva 
navyše blok nemá ešte ani rozpraco-
vaný a Turci tvrdia, že sa im aj tak ne-
pozdáva.

Ankara a Brusel spolu o tureckom 
členstve v Únii rokujú od roku 2005, 
hoci sa moslimská krajina o  partici-
páciu zaujímala už v roku 1987. Naj-
väčšou prekážkou sa spočiatku zdali 
otázky rozdeleného Cypru, ale aj in-
tenzívna opozícia zo strany Nemecka 
a Francúzska.

Plnenie 35 kapitol Kodanských 
kritérií, potrebných na vstup do EÚ, 
vo všeobecnosti napredovalo pomaly. 
Do obdobia pred pokusom o  prevrat 
sa podarilo splniť 16 z kritérii. Od de-
cembra 2016 však krajiny EÚ ďalšie 
kapitoly otvárať nechceli.

V súvislosti s  pokusom o  prevrat 
totiž v Turecku prepustili vyše 152 ti-
síc zamestnancov, zadržali viac ako 
150 tisíc osôb a väznice s 50 tisíc no-
vými väzňami doslova praskajú vo 
švíkoch. A Únia na to nezabudla.

Po vyše dvojročných vnútroštát-
nych „výzvach“, ktorým podľa vlády 
čelila krajina kvôli pokusu o  prevrat, 
sa v lete ocitli Turci v hlbokej finančnej 
kríze. Prepúšťanie, zatýkanie, zatvá-
ranie, vybudovaná nedôvera v spoloč-
nosti a jej obrovská polarizácia, či mik-
romenežment vládnej strany v najroz-
ličnejších oblastiach správy podkopali 
dôveru aj u  zahraničných investorov. 
Turecká mena devalvovala o  vyše 60 
percent a  deficit bežného účtu v  lete 
zaznamenal 15-ročný rekord. Bez po-
moci zahraničia turecká ekonomika 
nemala šancu.

NANOVO NÁJDENÁ 
OCHOTA
Turecká vláda sa v  ostatných me-

siacoch snaží o normalizáciu vzťahov 
so Západom a  dôvod je jasný a  stra-
tegický. Peniaze a  investície hľadal 
prezident aj v  Nemecku, kde hovoril 
o  tom, že pre Turecko je partnerstvo 
s Úniou kľúčové.

Recep Tayyip Erdoğan prízvuko-
val, že v auguste zorganizoval novú 
Reformnú akčnú skupinu, ktorú 
tvoria štyria ministri jeho novej vlá-
dy a Európe chce vyslať signál, že po 
troch rokoch sa k  okrúhlemu stolu 
plánuje vrátiť. Zvyšné kritériá, ktoré 
by mali Turkom zabezpečiť liberalizá-
ciu víz, je rovnako ochotný splniť.

Hoci v Berlíne hovoril, že o vstupe 
do Únie dokonca doma zvažuje vypí-
sať referendum, miestne médiá pre-
zentovali tému tureckého členstva 
v Únii ako mŕtvu. Situácia sa ale v os-
tatných týždňoch mení.

Európska únia a členstvo Turecka 
v  nej sa zrazu dostáva na popredné 
stránky novín a komentátori analy-
zujú turecké možnosti aj  ochotu ro-
kovať.

Podľa niektorých sa situácia v dip-
lomacii zmenila na celom svete: pri 
medzinárodných zmluvách a  vzťa-
hoch sa krajiny nepozerajú na to, kto 

stojí na ich čele, ale skôr na to, ako vý-
znamná je spolupráca a dobré vzťahy 
s nimi, uviedol pre kanál Tele1 bývalý 
veľvyslanec pri EÚ Selim Kuneralp.

Z pohľadu Európy je Turecko part-
nerom najmä v  oblasti obchodu, bez-
pečnosti, ale aj energetiky. Úloha kra-
jiny ako ochranného štítu Európy pred 
vlnou migrantov zo Sýrie však ustala. 
Medziročne poklesol počet Sýrčanov, 
ktorí sa presídlili do Turecka až o  97 
percent. Na základe dohody medzi 
Ankarou a Bruselom sa z Turecka pre-
sídlilo 12 tisíc osôb. Z  Grécka bolo po 
vylodení vrátených do Turecka pri-
bližne dvetisíc osôb.

Únia má ale stále záujem o  spo-
ľahlivých partnerov, ktorí držia slo-
vo a  nemenia zásadne svoje postoje 
z  mesiaca na mesiac. V  čase, keď sa 
ozýva viac hlasov o  zásadnom pre-
hodnotení postoja Únie voči Turecku 
bude prezident Erdoğan a  jeho vláda 
pod drobnohľadom z Bruselu. A zlep-
šeniu vzťahov nepomôže zahmlieva-
nie či prekrúcanie faktov.

Jeden príklad za všetky: Európsky 
dvor audítorov zverejnili 13. novem-
bra správu o kontrole využívania eu-
rópskej finančnej pomoci utečencom 
v Turecku. Miestne provládne médiá 
sa  sústredili na významnú pomoc, 
ktorú krajina vyše tri a pol milióna 
Sýrčanom poskytla, no „zabudli“ od-
citovať to podstatné. Z troch miliárd, 
ktoré Únia od roku 2015 Turecku za-
platila, neboli audítori schopní   vy-
pátrať, ako presne sa použila až mi-
liarda z týchto prostriedkov. n

https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=47552
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Č L Á N O K

Putin, Merkelová, Erdoğan a Macron: 
Zjednotení v otázke Sýrie?

A u t o r :  L u c i a  Y a r  |  E U R A C T I V. s k

Štyria lídri na stretnutí v Istanbule. [EPA-EFE/Maxim Shipenkov/POOL]

Podľa štvorice lídrov je jedinou 
možnosťou v sýrskej občianskej 
vojne politické riešenie. V  roz-

siahlom vyhlásení po stretnutí žiadajú 
postup v príprave novej sýrskej ústavy 
a odmietajú akékoľvek snahy o delenie 
krajiny.

Ruský prezident Vladimír Putin, 
nemecká kancelárka Angela Merke-
lová, turecký prezident Recep Tayyip 
Erdoğan a  francúzsky prezident Em-
manuel Macron sa 27. októbra stretli 
v  Istanbule, aby prerokovali ďalší 

postup v otázke Sýrie. Vyše sedem ro-
kov trvajúca civilná vojna, ktorá si už  
vyžiadala vyše 360 tisíc životov a zvy-
šujúce sa napätie v  severozápadnom 
centre povstalcov, meste Idlib, boli 
hlavnou témou ich jednaní.

„Celý svet sleduje naše stretnutie. 
Verím, že veľké očakávania naplní-
me,“ uviedol na úvod stretnutia hosti-
teľ, turecký prezident Erdoğan.

Podľa hovorcu Kremľa Dmitryho 
Peskova si lídri chceli „akoby zosyn-
chronizovať hodinky“ a otestovať, ako 
výhodný je takýto formát rozhovorov. 
Spoločne sa totiž stretli Rusi a  Turci, 
ktorí doteraz spolupracovali s Iránom 

v takzvanej skupine Astanského mie-
rového procesu, a  časť skupiny Pria-
telia Sýrie, v  ktorej okrem Nemecka, 
Francúzska a  Turecka figuruje aj 
ďalších 10 krajín, vrátane Spojených 
štátov amerických. Tie spolu so Spo-
jeným kráľovstvom za vyjednávacím 
stolom chýbali, upozorňujú analytici.

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE 
NAPOKON BOLO
Lídri sa napriek prvotným me-

dializovaným informáciám o  tom, 
že spoločné stanovisko nevydajú, 
zhodli. V  rozsiahlom, až 807-slov-
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nom vyhlásení potvrdili, že v  Sýrii 
neexistuje iné riešenie ako politické; 
že je potrebné podporovať inkluzívny 
politický proces pod záštitou OSN, ve-
dený a obsiahnutý Sýrčanmi; že Sýria 
musí v Ženeve postúpiť v príprave no-
vej ústavy a začať ešte tento rok; a že 
existencia krajiny bude pokračovať v 
predvojnových hraniciach.

Štyria predstavitelia krajín od-
mietli podporu pre akékoľvek separa-
tistické snahy, či povolenie na to, aby 
akékoľvek zahraničné sily okupovali 
sýrske územie. Odmietli použitie 
chemických zbraní a  potvrdili, že 
memorandum o  neútočení v  demili-
tarizovanej zóne Idlibu, na ktorom sa 
Rusko, Irán a Turecko v Soči dohodli 
v septembri, musí ostať v platnosti.

Napriek tomu, že prímerie platí 
niečo vyše mesiaca, značné obavy o 
to, že džihádistické skupiny, ktoré 
kontrolujú väčšinu provincie, od-
mietnu odložiť zbrane, na čo režim 
odpovie ofenzívou, stále pretrvávajú. 
Demilitarizovaná zóna pritom pred-
stavuje okruh približne 15 až 20 kilo-
metrov okolo mesta. Napätie zatiaľ 
vyvrcholilo deň pred konferenciou 
(26. októbra), kedy prišlo po paľbe sýr-
skeho režimu o život sedem osôb, čo je 
najviac od začiatku prímeria.

Rusko si však podľa prezidenta 
Putina ponecháva možnosť reakcie 

na „teroristické hrozby“ a chce „ak-
tívne podporiť sýrsku vládu pri ich 
likvidácii“.

Nemecká kancelárka potvrdila, že 
lídri očakávajú skoré uskutočnenie 
„transparentných volieb, na ktoré budú 
dozerať medzinárodní pozorovatelia“.

„Utečenci by sa na takýchto voľ-
bách mali tiež zúčastniť,“ dodala Mer-
kelová. Detaily ich hlasovacích práv 
a možností by mali byť ale diskutova-
né až na ďalšom stretnutí.

Komuniké zo summitu potvrdi-
lo, že krajiny chcú podporiť „bezpeč-
ný a  dobrovoľný“ systém návratov 
pre Sýrčanov, ktorí pred konfliktom 
z krajiny ušli.

Podľa agentúry Anadolu potvrdil 
turecký prezident svoje staršie stano-
visko, že o  osude prezidenta Bašara 
al-Assada by mali rozhodnúť Sýrčania, 
nie „nejakí zahraniční jednotlivci“. 
Práve Ankara, na rozdiel od svojich 
najbližších partnerov z Moskvy a Tehe-
ránu ostáva najzásadnejším kritikom 
sýrskeho prezidenta. Svoju kritiku 
však v  ostatných mesiacoch brzdí, čo 
potvrdilo aj stretnutie štvorice lídrov.

Turci chcú pokračovať aj vo svo-
jich operáciách Štít Eufratu a Olivová 
ratolesť na východe od rieky Eufrat, 
a to v snahe „eliminovať nebezpečen-
stvo pre národnú (tureckú, pozn. red.) 
bezpečnosť“.

TÉMOU BOL AJ 
SAUDSKOARABSKÝ 
NOVINÁR CHÁŠUKDŽÍ
Podľa informácii tureckých médií 

informoval počas stretnutia turecký 
prezident svojich kolegov aj o  vývoji 
situácie okolo zavraždeného saudsko-
arabského novinára. To, že bol Dža-
mál Chášukdží v Istanbule zavražde-
ný, priznala tesne pred stretnutím aj 
saudskoarabská administratíva.

Ankara svetovým i domácim mé-
diám dávkuje detailné informácie 
vlastnej spravodajskej služby postup-
ne už od začiatku októbra.

Európsky parlament v tejto súvis-
losti prijal v  polovici októbra odpo-
rúčanie pre členské štáty Európskej 
únie, aby obmedzili vývoz zbraní do 
Saudskej Arábie a zaujali voči Rijádu 
spoločný postup. Kým Nemecko ako 
prvé na vraždu novinára reagovalo 
embargom na zbrane do Saudskej 
Arábie, francúzsky prezident Emma-
nuel Macron sa nechal počas svojej 
návštevy v Bratislave počuť, že zasta-
venie vývozu zbraní považuje za po-
pulistické a „čistú demagógiu“.

Francúzsko ma spomedzi krajín 
Únie so Saudskou Arábiou v  obran-
nom priemysle najživší obchod. n
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Č L Á N O K

Europoslanci: Ak chce byť 
Turecko členom Únie, musí 

plniť podmienky ako iné štáty
A u t o r :  L u c i a  Y a r  a  T A S R  |  E U R A C T I V. s k

Protesty v Beríne počas návštevy tureckého prezidenta.  
[EPA-EFE/Omer Messinger]

Zrušenie finančnej pomoci pre 
Turecko, ktorú odhlasoval eu-
roparlament, bolo reakciou na 

nedostatočný pokrok v  napĺňaní pod-
mienok v oblasti predvstupových roko-
vaní. Europoslanci tak reagovali na stav, 
ktorý bol aktuálny najmä na prelome 
rokov 2017 a 2018.

V novembri 2017 sa Európsky par-
lament a Rada v rámci rokovaní o roz-
počte rozhodli uložiť do rezervy 70 
miliónov eur z predvstupových fondov 
pre Turecko. Výročná správa Európskej 
komisie o Turecku, ktorá bola zverejne-
ná 17. apríla, však dospela k záveru, že 
„Turecko  sa výrazne odklonilo od Eu-
rópskej únie, najmä v oblastiach práv-
neho štátu a základných práv a oslabe-

ním účinných kontrol a rovnováhy v 
politickom systéme“.

Poslanci EP sa preto 2. októbra roz-
hodli zrušiť finančnú pomoc pre Turec-
ko.  Správu podporilo 544 poslancov, 
28 boli proti a 74 sa zdržalo hlasova-
nia. Podporili tak návrh opravného roz-
počtu, v ktorom eurokomisia navrhuje 
presunúť 70 miliónov eur vyčlenených 
pre Turecko na posilnenie nástroja eu-
rópskeho susedstva.

KUKAN: NEMAJME KRVAVÉ 
OČI A VIĎME TURECKO 
REALISTICKY

V otázke, či Turecko patrí do EÚ, by 
únia nemala byť pokrytecká, namieste 
je naopak férový a objektívny prístup.

Europoslanec Eduard Kukan to 

uviedol pre slovenské médiá počas 
októbrovej plenárnej schôdze Eu-
rópskeho parlamentu v Štrasburgu 
v nadväznosti na hlasovanie o znížení 
predvstupovej pomoci Turecku o  70 
miliónov eur.

„Vidím vyhlásenia niektorých mo-
jich kolegov, že Turecko nepatrí do EÚ. 
Ja si myslím, že tu by sme my, EÚ, ne-
mali byť pokrytci. Ak Turecko nepatrí 
do EÚ, tak im to povedzme. Ale my 
s nimi rokujeme ďalej a ja by som ešte 
kvôli objektivite povedal, že Turecko 
robí veľmi veľa pre západnú civilizáciu 
ako člen NATO v bezpečnostnej oblasti. 
Tak nemajme také krvavé oči a viďme 
Turecko realisticky,“ vyzval slovenský 
europoslanec a opätovne zdôraznil, že 
by EÚ nemala Turecko vodiť za nos.

Rozhodnutie europarlamentu zmra-
ziť peniaze pre Turecko a presunúť ich 
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na iný účel považuje slovenský euro-
poslanec za správne. Na margo úvah o 
tom, či sa to Únii nevypomstí v súvis-
losti s utečencami, ktorých je na území 
Turecka približne 2,5 milióna, Kukan 
uviedol, že pravdepodobne nie.

„Myslím si, že nie, lebo Turecko bude 
mať záujem aj v budúcnosti na tom, aby 
od EÚ dostávalo peniaze,“ dodal.

BEŇOVÁ: TURECKO JE PRE 
NÁS DÔLEŽITÝ PARTNER
Europoslankyňa Monika Beňová 

(Smer-SD) si myslí, že Turecko už pre-
mrhalo svoju šancu.

„Dnes už nikto reálne neuvažuje 
o tom, že Turecko by sa stalo plnohod-
notným členským štátom EÚ. Samo-
zrejme, že vnímame to, že Turecko je 
pre nás dôležitý partner práve z pohľa-
du riešenia migračnej krízy, ktorá nás 
však stojí miliardy eur, ktoré Turecku 
musíme platiť na udržiavanie táborov 
pre utečencov,“ konštatovala Beňová.

Zdôraznila potrebu plnenia prístu-
pových kritérií uchádzačskými kraji-
nami, ako ich svojho času muselo spl-
niť aj Slovensko.

„Preto sme sa rozhodli, že im skrá-
time predvstupovú finančnú pomoc. 
Je pravda, že z  tých 4,5 miliardy (eur), 
ktoré majú dostať, je tých 70 miliónov 
malá čiastka. Je to však spôsob, ako 
ukázať Turecku, že nie sme spokojní 
s  týmto vývojom. Keď Turecko svoj 
prístup nezmení, môže prísť celkovo 
o túto podporu,“ uzavrela.

ŠTEFANEC: TURECKO DO 
EÚ NEPATRÍ, NO TREBA 
HĽADAŤ DOHODY
Vyjasnenie vzťahov a otvorenosť 

v prístupe k Turecku zastáva aj euro-
poslanec Ivan Štefanec (KDH).

„Na jednej strane som zástanca názo-
ru, že Turecko do EÚ nepatrí a treba jasne 
zastaviť všetky predvstupové rokovania. 
Na druhej strane treba hľadať spoločné 
dohody v bezpečnostnej oblasti a tak isto 
v  oblasti zastavenia nelegálnej migrá-
cie,“ uviedol pre slovenské médiá.

Dodal, že v tejto oblasti „sa veci cel-
kom daria“, pričom je potrebné rokovať 
o konkrétnych položkách jednotlivo so 
zreteľom na prospech EÚ.

ZALA: PODMIENKY 
PRÁVNEHO ŠTÁTU PLATIA 
PRE TURKOV, POLIAKOV AJ 
MAĎAROV

Europoslanec Boris Zala si nemyslí, 
že toto rozhodnutie europarlamentu 
vyvolá negatívnu reakciu z  tureckej 
strany.

„Je to pripomienka, že Turecko – ak 
chce pokračovať v prístupových rozho-
voroch – musí plniť podmienky, ktoré 
sú spojené s  právnym štátom. To je to 
isté, čo sa dotýka povedzme Maďarska, 
Poľska alebo Rumunska,“ spresnil.

Zároveň pripomenul, že o otázke 
tureckého členstva v EÚ sa diskutuje už 
dávno, pričom kľúčovou otázkou je, či 
postaviť hodnoty nad geopolitiku, ale-
bo geopolitiku nad hodnoty. V  Európ-
skom parlamente podľa neho víťazia 
hodnoty, pričom geopolitika je skôr do-
ménou Európskej komisie a premiérov.

„Turecko má predovšetkým záujem 
o bezcolnú úniu a zónu voľného obcho-
du – to je pre Turecko priorita číslo je-
den, nie predvstupová pomoc vo výške 
70 miliónov. Ak Únia bude pokračovať 
v  zóne voľného obchodu s  Tureckom, 
tak s  problémom migrantov nemám 
vôbec žiadne obavy,“ uviedol Zala.

V tejto súvislosti pripomenul „in-
tenzívne rokovania“ Európskej komi-
sie, ktoré vedie vysoká predstaviteľka 
EÚ pre zahraničnú politiku Federica 
Mogheriniová s  Egyptom a  krajinami 
severnej Afriky v otázke migrácie.

SITUÁCIA NA OSI ANKARA-
BRUSEL SA DNES MENÍ
Podľa pravidiel europarlament re-

aguje na správu Európskej komisie z 
apríla, ktorá konštatuje nedostatočný 
pokrok v napĺňaní podmienok v oblas-
ti predvstupových rokovaní. Inak po-
vedané, europoslanci reagujú na stav, 
ktorý bol aktuálny najmä na prelome 
rokov 2017 a 2018.

Najmä v  ostatných týždňoch sa si-
tuácia po zmene režimu v krajine na osi 
Ankara-Brusel mení, najmä zo strany 
Turecka. Hlasná anti-západná rétori-
ka prezidenta a  predstaviteľov krajiny 
ustáva. Súvisí to najmä s dvoma zásad-
nými momentami domáceho vývoja 
v Turecku.

Po prvé, systém v krajine sa aj vďaka 
silnému tlaku vlády na médiá a občian-
sku spoločnosť, ale aj iných represiách, 
ktoré boli rovnako jeho súčasťou, po-
darilo zmeniť. V  Turecku je jedinou 
a  nespochybniteľnou osobnosťou na 
čele krajiny prezident Recep Tayyip Er-
doğan. Novým elementom je aj to, že 
túto pozíciu dnes nespochybňuje ani 
opozícia, ktorá sa po prvý krát ocitla 
v uznanej menšine.

Po druhé, krajina od leta bojuje 
z  intenzívnou menovou a  finančnou 
krízou, pre ktorej riešenie je zahranič-
ná pomoc kľúčová. Pôžička od Medzi-
národného menového fondu, ktorú 
mnohí ekonómovia navrhovali, sa 
v  miestnej vláde nestretla s  pochope-
ním.  Pri súčasnej konštelácii vzťahov 
medzi Washingtonom a  Ankarou by 
takýto krok bolo navyše ťažké pred do-
mácimi podporovateľmi obhájiť. Získať 
významnejšie investície z  Európy, či 
priamo Nemecka – kde nielenže žijú 
viac ako tri milióny Turkov, ale kde sa 
vláda pohráva s myšlienkou finančnej 
alebo investičnej pomoci Turecku – by 
v Turecku bolo jednoduchšie vysvetliť.

Sám prezident Erdoğan počas návšte-
vy v  Nemecku minulý týždeň naznačil, 
že vzťah s Európou sa pomaly zlepšuje.

„Otočiť sa chrbtom k takémuto regió-
nu, nášmu najväčšiemu obchodnému 
partnerovi, neprichádza do úvahy,“ cito-
vali prezidentov výrok z Berlína turecké 
médiá.

Prezident tiež prednedávnom pove-
dal, že Turecko chce splniť posledných 
šesť kritérií, ktoré by umožnili liberali-
záciu víz s Európskou úniou a posunúť sa 
chce aj vo vyjednávaniach o colnej únii.

Tieto zložky teda naznačujú, že ľady 
sa medzi Ankarou a  Bruselom môžu 
pohnúť, minimálne sa o  to teraz bude 
snažiť Turecko.

Trecou plochou ale ostávajú ľudské 
práva a  dodržiavanie demokratických 
princípov, za ktoré Brusel neustále kar-
há Ankaru. Tá zase Únii vyčíta nedo-
statočné pochopenie ráznych krokov v 
„boji proti teroristickým skupinám“. n
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