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Inledning 

Utskottet för framställningar genomförde ett undersökningsuppdrag i Famagusta, Cypern, den 

7–8 maj 2018. Syftet med uppdraget, som leddes av utskottsordförande Cecilia Wikström, var 

att på nytt bedöma och uppdatera informationen om situationen i Famagusta, och i synnerhet 

den avspärrade delen av staden som kallas Varosha, med anledning av framställning 

nr 0733/2004, ingiven av Loizos Afxentiou, för ”Famagusta Refugee Movement”, tio år efter 

utskottets senaste undersökningsuppdrag som ägde rum den 25–28 november 2007. 

Måndag den 7 maj sammanträdde delegationen med framställaren, två 

civilsamhällesorganisationer som riktar sig till de båda befolkningsgrupperna, borgmästaren 

och ledamöter i Famagustas kommunfullmäktige i EU-huset i Nicosia. Därefter stod 

Demetris Syllouris, talman i representanthuset, värd för en arbetsmiddag, där 

Republiken Cyperns utrikesminister, Nicos Christodoulides, och Famagustas borgmästare, 

Alexis Galanos, deltog.  

Tisdag den 8 maj sammanträdde delegationen med Elizabeth Spehar, särskild representant för 

FN:s generalsekreterare i Cypern och uppdragschef för FN:s fredsstyrka i Cypern 

(UNFICYP). Därefter besökte delegationen Famagusta och fick se den avspärrade delen av 

staden från tillgängliga platser, bland annat gatan mittemot framställarens hem och en del av 

Famagustas strand. Senare under dagen anordnades en presskonferens med Famagustas 

borgmästare, Alexis Galanos, på Famagusta-distriktets kulturcentrum i Deryneia, och detta 

avslutade den officiella delen av programmet. 

Historisk kontext och internationell rätt 

Turkiet invaderade Cypern den 20 juli 1974, i efterdyningarna av statskuppen som iscensattes 

av den grekiska militärjuntan mot ärkebiskop Makarios den 15 juli 1974. Famagusta intogs 

under den andra etappen av den turkiska invasionen i augusti 1974, och invånarna flydde de 

avancerande turkiska trupperna. En stor del av staden, dvs. ett område på omkring 

6,5 kvadratkilometer som till stor del motsvarar stadsdelen Varosha och som till övervägande 

del beboddes av grekcyprioter, förklarades då utgöra en ”förbjuden zon”, spärrades av och 

tillträde förbjöds för alla med undantag för behörig turkisk militär personal. Under de följande 

två åren plundrades området systematiskt av den turkiska armén. Den större delen av de 

stulna föremålen togs till Turkiet, där de såldes på auktion, och andra delades ut till olagliga 

bosättare som fördes till ön från Turkiet. 

Återlämnandet av Varosha till de rättmätiga invånarna inom ramen för FN:s förvaltning 

planerades enligt högnivåavtalet från 1979, FN:s säkerhetsråds resolutioner 550 (1984) och 

789 (1992), utskottet för framställningars rapport av den 17 juli 2008, Europaparlamentets 

deklaration av den 14 februari 2012 och Europaparlamentets senaste resolution av den 

6 juli 2017. 

I och med de turkiska ockupationsstyrkornas fortsatta ockupation av 37 procent av 

Republiken Cyperns territorium, däribland Varosha, gör sig Turkiet och landets olagliga, 

underlydande administration på de ockuperade territorierna sig skyldiga till en uppenbar 

kränkning av internationell rätt och EU-medborgarnas grundläggande mänskliga rättigheter. 

Efter Cyperns anslutning till EU den 1 maj 2004 deltog kommissionen, tre 

rådsordförandeskap och Förenta staternas vicepresident Joe Biden i misslyckade försök att få 

till stånd ”paketavtal” som inbegrep återlämnandet av Varosha till stadens tidigare invånare 

inom ramen för direkt (LU, FI) eller indirekt (BE) FN-förvaltning i utbyte mot andra saker.  
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Utveckling sedan det senaste undersökningsuppdraget den 25–28 november 2007 

År 2010 lade den dåvarande presidenten för Republiken Cypern, Dimitris Christofias, fram ett 

förslag som inbegrep återlämnandet av Varosha, dock utan framgång.  

När Nicos Anastasiades valdes till president 2013 föreslog han ett paket med 

förtroendeskapande åtgärder som inbegrep återlämnandet av Varosha. Under 2015 inleddes 

omfattande förhandlingar om en heltäckande lösning på allvar, och nya framsteg uppnåddes i 

de flesta av de sex förhandlingskapitlen. Detta kulminerade med inledandet av konferensen 

om Cypern i Genève den 11 januari 2017, några få dagar efter det att FN:s generalsekreterare 

António Guterres tillträdde.  

Olyckligtvis avslutades konferensen om Cypern utan att ett avtal hade slutits i Crans-

Montana, Schweiz, den 7 juli 2017, främst på grund av Turkiets omedgörlighet när det gäller 

frågan om säkerhet och garantier.  

Det är oklart när förhandlingarna om Cypern kommer att kunna återupptas, eftersom den 

senaste krisen rörande gasprospektering till havs har kopplat samman denna fråga med 

utsikterna för att inleda konfliktlösningsprocessen på nytt. De lokala ledarna lyckades inte 

bryta dödläget under ett socialt evenemang som anordnades av Elizabeth Spehar den 

16 april 2018. I juli 2018 utsåg FN:s generalsekreterare Jane Holl Lute till personligt 

sändebud för att ta reda på vad de olika parterna har för tankar efter Crans-Montana.  

Framställning 

Framställning nr 0733/2004, ingiven av Loizos Afxentiou, för ”Famagusta Refugee 

Movement”, som företräder mer än 30 000 EU-medborgare som tvingades fly från Famagusta 

efter augusti 1974, och deras ättlingar, lämnades till utskottet för framställningar i juli 2004. 

I framställningen begärdes det att återlämnandet av den avspärrade delen av Famagusta till de 

rättmätiga invånarna skulle inbegripas i de omfattande åtgärder som föreslagits av 

kommissionen för att få slut på isoleringen av den turkcypriotiska befolkningsgruppen. 

I framställningen efterlystes även renovering och operativ modernisering av hamnen i 

Famagusta, i anslutning till återlämnandet av den avspärrade delen av Famagusta till de 

rättmätiga invånarna. När renoveringsarbetet har slutförts skulle driften av hamnen tas 

omhand av en hamnmyndighet, ett privat företag, som ägs i lika stor utsträckning av de båda 

befolkningsgrupperna. 

I framställningen påpekades det att återlämnandet av den avspärrade delen av Famagusta till 

de rättmätiga invånarna inte skulle innebära att befolkningen i de ockuperade områdena måste 

förflyttas, eftersom den här delen av staden har varit obebodd sedan den ockuperades av de 

turkiska militära styrkorna i augusti 1974. 

Det uttalade målet med framställningen var att få till stånd en stad där de två 

befolkningsgrupperna på ön faktiskt samarbetar, i ett klimat präglat av säkerhet och ömsesidig 

respekt, för att nå en nivå av fredlig samlevnad och välstånd som majoriteten av cyprioterna 

skulle vilja dela med varandra, i en återförenad, federal cypriotisk stat med två 

befolkningsgrupper och två zoner. 

Obs! Notera att rådet den 27 februari 2006 antog förordning (EG) nr 389/2006 om införande 

av en stödordning för att stimulera den ekonomiska utvecklingen inom den turkcypriotiska 

befolkningsgruppen. Notera även att Varosha fortfarande är avspärrat av Turkiet, vilket anges 

i relevanta dokument från FN:s säkerhetsråd. Den turkiska militära ockupationen omfattar ett 
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område som motsvarar 37 procent av Republiken Cyperns territorium. Varosha är än i dag det 

enda otillgängliga och avspärrade området i den ockuperade delen av Cypern och står under 

direkt kontroll av den turkiska armén. 

Enligt förordningen planerades utbetalningar på totalt 449 miljoner euro under 

perioden 2006–2016. År 2014–2020, enligt EU:s fleråriga budgetram, planeras finansiering 

på 30 miljoner euro per år. 

Sammanfattande rapport från sammanträdena 

Inledning 

Alla sammanträden inleddes av ordföranden, som alltid började med att introducera 

ledamöterna i delegationen, ange uppdragsbeskrivningen och fråga de olika aktörerna vilka 

konkreta åtgärder de skulle vilja vidta för att främja målet med framställningen. 

Ordföranden avslutade samtliga sammanträden med att tacka deltagarna, ta ställning för att 

inte avsluta behandlingen av framställningen och att hålla frågan vid liv, utan att avge några 

löften men genom att betona att politikerna inte någonsin får, eller bör, ge upp och att en 

lösning på den mänskliga tragedin i Varosha måste, och kommer, att hittas, hur svårt det än 

kan verka i det nuvarande sammanhanget.  

Genomgångar av Ierotheos Papadopoulos, chef för kommissionens representation i Cypern, 

och Andreas Kettis, chef för Europaparlamentets förbindelsekontor i Cypern 

Andreas Kettis och Ierotheos Papadopoulos välkomnade delegationen och gjorde en 

genomgång där fokus främst låg på följande aspekter: 

 Den historiska bakgrunden till invasionen och intagningen av Famagusta i 

augusti 1974. 

 Paketet med förtroendeskapande åtgärder (som inbegrep återlämnandet av Varosha) 

som föreslogs av president Nicos Anastasiades när han valdes 2013 och det 

turkcypriotiska motförslaget. 

 Förenta staternas vicepresident Joe Bidens misslyckade medlingsförsök, vilket 

inbegrep ett förslag om att bevilja en grupp internationella experter tillträde till 

Varosha för att rapportera om brådskande återuppbyggnadsbehov, när han besökte ön 

den 21–22 maj 2014. 

 De nya framstegen med förhandlingarna som uppnåddes av de två ledarna 

Nicos Anastasiades och Mustafa Akinci mellan maj 2015 och juli 2017. 

 Avslutandet av konferensen om Cypern i Crans-Montana den 7 juli 2017, främst på 

grund av avsaknaden av överenskommelser om kapitlet om säkerhet och garantier, 

vilket är den enda externa aspekten av Cypernfrågan eftersom det involverar 

garantimakterna Grekland, Turkiet och Förenade kungariket, enligt 1960 års 

garantifördrag och alliansfördrag. 

 De skilda uppfattningarna hos Turkiet och den turkcypriotiska ledaren och 

befolkningsgruppen vad gäller genomförbarheten för en federal lösning. 

 Den senaste krisen rörande gasprospektering till havs, då turkiska marina styrkor 

blockerade ENI-fartygets borrningar inom Cyperns exklusiva ekonomiska zon. 

 Recep Tayyip Erdogans aggressiva retorik inför de snabbt utlysta president- och 

parlamentsvalen i Turkiet den 24 juni. 
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I slutet av genomgången framförde ordföranden viss information om säkerhet, 

kommunikation och andra aspekter av det planerade besöket i Famagusta följande dag. 

I sina svar på frågor från ledamöterna nämnde Andreas Kettis även kortfattat Europeiska 

domstolen för de mänskliga rättigheternas avgöranden mot Turkiet rörande egendomsfrågan, 

vilket även lede till att kompensation betalades ut i minst ett fall. 

Sammanträde med framställaren 

Loizos Afxentiou kom för att träffa delegationen med sin son Andreas, som är 18 år gammal 

och för närvarande gör sin 14 månader långa obligatoriska tjänstgöring i det cypriotiska 

nationalgardet.  

Framställaren berättade om när hans familj flydde från Famagusta på kvällen den 

14 augusti 1974. De trodde att de bara skulle hålla sig borta en natt och att de skulle kunna 

återvända hem nästa dag. Det har nu gått nästan 44 år och han längtar fortfarande efter att 

kunna återvända hem. 

Han förklarade sedan hur, efter det att Famagusta intogs, en stor del av staden spärrades av, 

förklarades utgöra ett militärt område och systematiskt plundrades av den turkiska armén, att 

området fortfarande är avspärrat, lämnat vind för våg och står under direkt kontroll av de 

turkiska väpnade styrkorna och den turkiska regeringen, något som vittnar om den turkiska 

ockupationens grymma irrationalitet. Hans hus ligger precis bakom stängslet i den avspärrade 

delen. Det är plundrat och tomt, men kallar fortfarande på honom, såsom alla hem gör. 

Livet förändrades på ett dramatiskt sätt från och med den dag då han flydde från Famagusta, 

och hans familj anpassade sig till att vara flyktingar i sitt eget land. Den generation som 

faktiskt gjorde Famagusta till det livliga och kosmopolitiska nav som det var fram till 1974 

håller ofrånkomligen på att försvinna, och allt den har kvar är kära minnen, flyktingars ärr och 

den ouppfyllda önskan om att återvända hem, om än bara som plats för den eviga vilan. 

Framställaren informerade delegationen om att han, efter resultatet av det då senaste försöket 

att lösa Cypernfrågan i april 2004, och med tanke på Cyperns anslutning till 

Europeiska unionen, författade den framställning som han överlämnade till den just utnämnda 

talmannen för Europaparlamentet, Josep Borrel Fontelles, den 20 juli 2004. Tillsammans med 

24 andra personer från Famagusta reste han till Europaparlamentet och anordnade även en 

endagsdemonstration för Cyperns återförening och för återlämnandet av den avspärrade delen 

av Famagusta till de rättmätiga invånarna, som ett första steg mot detta mål. Han angav på 

nytt att han är fast besluten att återvända hem till Famagusta, och tillade att hans familj har 

diskuterat detta och kommit fram till att de skulle återvända hem så fort detta blir möjligt. 

Andreas, framställarens son, beskrev att både han och hans äldre bror anser att Famagusta är 

deras hemstad, trots att de föddes och växte upp i en annan stad i Cypern. Han har lärt känna 

Famagusta genom sina föräldrar och mor- och farföräldrar och genom besöken i staden och 

familjens hem precis bakom stängslet. 

Andreas fick en fråga om han har några turkcypriotiska vänner och vad andra grekcyprioter i 

hans ålder har för tankar om turkcyprioter. Andreas svarade att han träffar turkcyprioter 

genom sin far och att han ansåg att de också är cyprioter, men att han tyvärr inte har haft 

någon möjlighet att ha turkcypriotiska vänner i Cyperns fria områden. Han har vänner som 

studerar på en privatskola i Nicosia (engelska skolan) där även turkcyprioter studerar, och de 

sa att de inte hade några problem med turkcyprioter. 

Avslutningsvis angav framställaren att han förväntar sig att utskottet för framställningar 
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rapporterar om de nuvarande ockupationsförhållandena i Famagusta och på nytt bekräftar 

slutsatserna från det förra undersökningsuppdraget och rapporten från 2008, eftersom 

ingenting har förändrats under de senaste tio åren och alla cypriotiska flyktingar, däribland 

flyktingarna från Famagusta, fortfarande berövas det liv som de skulle haft om de hade haft 

möjlighet att bo i Famagusta och om Cypern inte hade varit ockuperat. Han nämnde sedan att 

det internationella samfundet har reagerat på politik i och/eller åtgärder från stater (andra än 

Turkiet) som hotar den internationella freden, eller kränker mänskliga rättigheter eller 

grundläggande friheter, genom att införa sanktioner som ett sätt att se till att de åter rättar sig 

efter internationell rätt. Han bad utskottet för framställningar att uppmana Turkiet att fastställa 

ett specifikt datum då landet senast kommer att överlåta kontrollen över den avspärrade delen 

av Famagusta till de rättmätiga invånarna och att, före detta datum, ge experter, däribland 

grek- och turkcyprioter, tillträde till den avspärrade delen för att bedöma skicket och utarbeta 

en rapport om vad som krävs för områdets återhämtning. Om Turkiets regering inte godtar 

denna uppmaning måste Europeiska unionen efterlysa sanktioner mot Turkiet, tills det att 

landet respekterar internationell rätt och slutar kränka EU-medborgares mänskliga rättigheter 

och grundläggande friheter. 

Sammanträde med företrädare för civilsamhällesorganisationer som riktar sig till de båda 

befolkningsgrupperna 

Yiota Afxentiou och Serdar Atai, som företräder civilsamhällesorganisationer som riktar sig 

till de båda befolkningsgrupperna, ”Famagusta Our City” respektive ”Famagusta Initiative”, 

påpekade följande: 

 De är övertygade om att återlämnandet av Varosha till de rättmätiga invånarna kan 

genomföras oberoende av en övergripande lösning. 

 Ett sådant steg skulle utgöra en betydande förtroendeskapande åtgärd. 

 Människorna från Famagusta befinner sig i den här situationen på grund av politiska 

agendor som förstör förbindelserna mellan två befolkningsgrupper. 

 Åtgärder från EU:s sida krävs för att få till stånd återlämnandet av Varosha. 

 Återuppbyggnaden av hamnen i Famagusta och drift av den under EU:s tillsyn skulle 

åtfölja återlämnandet av Varosha till de rättmätiga invånarna. 

 Tyvärr använder Turkiet Varosha som ett förhandlingsobjekt. 

 Den grekcypriotiska och turkcypriotiska gräsrotsorganisationen gick samman 2012 

och anordnade i april 2014 för första gången ett gemensamt långfredagsfirande som 

besöktes av 5 000 personer från de båda befolkningsgrupperna. 

 Den pågående organisationen av sådana gemensamma evenemang är väldigt nyttig för 

att främja försoningen mellan de två befolkningsgrupperna. 

Delegationen lyssnade därefter på en mycket känslosam vädjan från en dam som heter Tonia, 

och hennes mor Cleopatra, som sörjde förlusten av sina klenoder, som såldes på auktion av 

den turkiska ockupationsstyrkan. De krävde att åtminstone återfå sina minnen. 

Sammanträde med Famagustas borgmästare, Alexis Galanos, och ledare för de politiska 

grupperna i Famagustas kommunfullmäktige 

Alexis Galanos påpekade följande: 
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 Famagustaproblemet består i en mänsklig tragedi och en humanitär fråga, inte en 

förhandlingsfråga. I detta avseende förkastade han Turkiets användning av staden som 

förhandlingsobjekt. 

 Han erinrade om FN:s säkerhetsråds resolutioner 550 och 789. 

 Återlämnandet av Varosha skulle utgöra en betydande förtroendeskapande åtgärd. 

 Han bekräftade Famagustas kommunfullmäktiges önskan att återförenas med den 

turkcypriotiska befolkningsgruppen och tillsammans bygga upp den federala 

Republiken Cypern. 

 Han uppmanade delegationen att stå fast vid sina tidigare resolutioner, hålla fast vid de 

europeiska principerna och förkasta Turkiets utpressningsspel. 

 

Arbetsmiddag anordnad av talmannen i Republiken Cyperns representanthus, 

Demetris Syllouris 

Demetris Syllouris välkomnade delegationen och det nya undersökningsuppdraget (tio år efter 

det senaste), och uttryckte sin uppskattning för Europaparlamentets fortsatta stöd till det 

cypriotiska folkets kamp för rättvisa. Han angav att utskottet för framställningar spelar en 

central roll i fråga om att förbättra medborgares kontakt med EU:s institutioner och 

överbrygga det demokratiska underskottet i unionen. Trots att utskottets beslut inte är 

bindande förväntade han sig ett uttryck av konkret solidaritet och utökade påtryckningar på 

Turkiet, från EU:s och dess institutioners sida, för att landet till fullo ska uppfylla sina 

skyldigheter i egenskap av kandidatland och ge upp sin omedgörliga attityd och 

expansionistiska politik. En eventuell lösning för Cypernfrågan måste enligt 

Demetris Syllouris överensstämma med FN:s säkerhetsråds resolutioner och beslut och vara 

fullständigt förenlig med europeiska värden och principer, gemenskapens regelverk, 

internationell rätt och respekt för de mänskliga rättigheterna. I detta sammanhang erinrade han 

om FN:s säkerhetsråds resolutioner 550 och 789 och representanthusets pågående insatser, 

däribland dess egna resolutioner, för att Varosha ska återlämnas till de rättmätiga invånarna, 

vilket är en central del av en lösning av Cypernfrågan. Som förtroendeskapande åtgärd skulle 

det kunna fungera som katalysator för en övergripande lösning, genom att skapa 

förutsättningar för samarbete, ömsesidig respekt och ömsesidigt förtroende mellan de två 

befolkningsgrupperna i Cypern. Han bekräftade den grekcypriotiska sidans åtagande i fråga 

om en övergripande, rättvis och hållbar lösning för Cypernfrågan. Slutligen uttryckte han sitt 

hopp om att ockupationsstyrkan för en gångs skull skulle släppa sin omedgörliga och 

provokativa hållning och bevilja delegationen, kanske i sista stund, tillträde till den 

avspärrade delen av Famagusta för att den med egna ögon skulle få se konsekvenserna av den 

turkiska invasionen. 

Republiken Cyperns utrikesminister, Nico Christodoulides, välkomnade å sin sida utskottet 

för framställningars undersökningsuppdrag i ockuperade Famagusta. Han lade särskild vikt 

vid detta uppdrag, eftersom det utförs av Europaparlamentet, den enda EU-institution som är 

direktvald av medborgarna i EU:s medlemsstater. Han nämnde även att utskottets besök ägde 

rum vid ett mycket speciellt tillfälle, eftersom vi just nu bevittnar FN:s generalsekreterares 

försök att få igång samtalen igen, efter det sista, misslyckade försöket i Crans-Montana då vi 

för första gången sedan förhandlingarna inleddes 1976 var så nära att nå en överenskommelse. 

Cypernfrågan är en europeisk fråga, och han välkomnade EU-institutionernas engagemang för 

att försöka nå en lösning som inte frångår EU:s värden och principer och som är förenlig med 
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gemenskapens regelverk. Vikten av ett återlämnande av den avspärrade delen Varosha till de 

rättmätiga invånarna, vilket kan fungera som en katalysator för försöken att nå en lösning för 

Cypernfrågan, anges i mycket tydliga ordalag i resolutionerna från FN:s säkerhetsråd och dem 

från Europaparlamentet. Därför är det av särskild vikt att bibehålla frågan om ett 

återlämnande av den avspärrade delen Varosha på dagordningen och se till att den fortsatt 

uppmärksammas av medierna, eftersom den även utgör en uppenbar kränkning av de 

mänskliga rättigheterna. Han angav att detta är en av de viktigaste framgångarna med besöket 

från utskottet för framställningar. Efter detta besök och efter det att uppdragsrapporten har 

antagits skulle Europaparlamentets talman kunna uppmärksamma Europeiska rådet på frågan 

om den avspärrade delen Varosha, i samband med en kommande session. Vad gäller 

gränsövergångsstället i Deryneia, som leder till den avspärrade staden, bekräftade han att de 

relevanta förfarandena för att det ska öppnas redan är långt framskridna, och han hoppades att 

det skulle vara öppet senast den 1 juli 2018, så som överenskommits. Det kommer att vara en 

mycket positiv utveckling, som även kommer att stärka kraven på ett återlämnande av 

Varosha. 

 

 

Sammanträde med Elizabeth Spehar, FN:s generalsekreterares särskilda representant i Cypern 

och uppdragschef för FN:s fredsstyrka i Cypern (UNFICYP) 

Elizabeth Spehar hälsade delegationen varmt välkommen, och gick sedan igenom den 

nuvarande situationen på ön, FN:s roll där och en lägesrapport efter Crans-Montana: 

 Nya framsteg i många av förhandlingskapitlen uppnåddes mellan maj 2015 (val av 

Mustafa Akinci) och juli 2017. De två svåraste förhandlingskapitlen (av de sex) 

behandlades mot slutet: när det gäller territoriet skedde ett genombrott, och därmed 

var enbart frågan om säkerhet och garantier kvar. 

 

 Detta föranledde inledningen av konferensen om Cypern i januari 2017, som fortsatte i 

Crans-Montana i juni–juli, med en ”paketstrategi” och behovet av ett avtal om alla 

kapitel. Den nyligen valda generalsekreteraren vid FN intog en mycket aktiv roll under 

den sista förhandlingsrundan och utarbetade Guterres-ramen.  

 

 Elizabeth Spehar hänvisade till Guterres-ramen som en av de viktigaste framgångarna 

och ”arvet” från Crans-Montana, som inte bör gå till spillo eftersom det kan vara 

centralt för en framtida förnyelse av processen. 

 

 Sedan konferensen om Cypern avslutades den 7 juli 2017 har inga förhandlingar förts 

och misstron mellan parterna har ökat.  

 

 FN:s generalsekreterares förmedlingsuppdrag är fortsatt tillgängligt inom ramen för 

FN:s säkerhetsråds mandat, men för FN krävs en vilja att återvända till 

förhandlingsbordet från alla parters sida och en gemensam vision om vart de är på väg 

och hur de ska ta sig dit.  
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 Detta kommer enbart att ske om parterna, och i synnerhet de två ledarna (det är en 

ledarledd process) anser att det är möjligt att återgå till meningsfulla och 

resultatorienterade förhandlingar. 

 

 Stämningen under den informella middagen med de två ledarna, som Elizabeth Spehar 

stod värd för den 16 april 2018, var vänskaplig, men den ledde inte till något konkret.  

 

 Det finns behov av en mer strukturerad och formell process för att ta reda på samtliga 

parters ståndpunkter. För detta ändamål håller generalsekreteraren för närvarande på 

att välja ut ett personligt sändebud1 för att anordna samråd inom en snar framtid med 

alla parter, i syfte att ta reda på hur deras tankar går efter det att konferensen om 

Cypern avslutades. 

 

 Varosha har alltid varit en central del av de stora problemen i Cypernfrågan som måste 

lösas, och har ofta varit föremål för kreativa idéer, där olika länder, olika enheter och 

själva FN vid olika tidpunkter har försökt ta reda på om en lösning av frågan om den 

avspärrade delen Varosha skulle kunna fungera som en slags förtroendeskapande 

åtgärd, och kanske utgöra ett genombrott i fråga om en övergripande lösning.  

 

 Tyvärr har detta under åren inte visat sig vara möjligt, eftersom de olika 

grekcypriotiska och turkcypriotiska förslagen i detta avseende aldrig har varit 

förenliga. 

 

 

Officeren vid FN:s fredsstyrka i Cypern lämnade ytterligare information om situationen i 

Varosha, bland annat en bildpresentation: 

 Varoshas södra gräns är omstridd. FN:s fredsstyrka i Cypern har anlagt sex 

observationsposter inom Varosha, av vilka två fortfarande är bemannade i dag, i syfte 

att bibehålla det militära status quo för det inhägnade området i Varosha. 

 

 FN:s ståndpunkt är att ansvaret för att bevara status quo inom det inhägnade området 

Varosha sedan 1974 åligger de turkiska styrkorna och till syvende och sist Turkiets 

regering.  

 

 FN:s fredsstyrkas verksamhet i Varosha är begränsad. Den har endast tillträde till 

Varosha via de turkiska styrkornas check point i norr, och FN:s bilburna patruller 

tillåts med begränsningar, t.ex. får de inte stanna och måste respektera 

hastighetsbegränsningar och åka en specifik väg. 

Elizabeth Spehar gav följande svar på ledamöternas frågor: 

 När det gäller Guterres-ramen: Den ska vara konfidentiell, och mediernas rapportering 

har enbart lett till förvirring. Den kommer dock att diskuteras och klargöras under de 

kommande samråden med parterna. 

                                                 
I juli 2018 utsåg generalsekreteraren Jane Holl Lute till denna befattning. 
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 När det gäller Varoshas gränser: Det har aldrig funnits något avtal mellan FN och de 

krigförande styrkorna om de exakta gränserna för eldupphör, eftersom eldupphör var 

ett faktum 1974 men det aldrig har funnits ett avtal om eldupphör. 

 

 När det gäller FN:s främjande av idén om att bevilja en grupp experter tillträde till 

Varosha i syfte att utvärdera behovet av återuppbyggnad: Detta är en av idéerna bland 

de många förtroendeskapande åtgärder som har cirkulerat under årens lopp. Under 

Förenta staternas vice president Joe Bidens besök i maj 2014 lade han fram en idé som 

liknade denna, men tyvärr gav den inget resultat, och inga av dessa kreativa idéer har 

hittills godtagits. 

 

 Om öppnandet av gränsövergångarna i Deryneia och Lefka: FN skulle välkomna 

genomförandet av denna förtroendeskapande åtgärd, som parterna kom överens om 

och som skulle vara fördelaktig för de båda befolkningsgrupperna. 

 

 När det gäller Erdogans roll: Den turkiska regeringen är en viktig part i dessa samtal 

när det gäller säkerhet och garantier, och generalsekreteraren träffar Turkiet, liksom 

han träffar många andra viktiga medlemsstater, regelbundet. När generalsekreteraren 

träffar Erdogan brukar Cypern vara en av de frågor som avhandlas, men inte den enda. 

Besök i Famagusta  

Efter sammanträdet med Elizabeth Spehar hämtade delegationen framställaren på vägen och 

reste med buss till Famagusta, i syfte att få se den avspärrade delen av staden från tillgängliga 

platser. Under resan gav både framställaren och Attalides från Europaparlamentets 

förbindelsekontor i Cypern delegationen värdefulla insikter i Famagustas rika historia. 

Inresan till de ockuperade territorierna via gränsövergången Strovilia var problemfri. 

Från det att delegationens buss åkte in i de ockuperade territorierna började den skuggas av 

företrädare för den olagliga, underlydande administrationen (”tjänstemän från 

utrikesministeriet” och ”polisen”) samt av medlemmar av den turkiska ultranationalistiska 

organisationen som är känd under namnet ”Grå vargarna”. 

Delegationen åkte längsmed den avspärrade delen av staden, och stannade till för att se 

framställarens hus (precis bakom stängslet). Framställaren gjorde en kort presentation för 

delegationsmedlemmarna, som fick tillfälle att se vilket skick de europeiska flyktingarnas 

hem var i: plundrade och lämnade vind för våg, bakom ett stängsel med skyltar som 

informerar om att det inhägnade området är ett ”militärt område” och att det är förbjudet att ta 

fotografier och filma. Från framställarens hem promenerade delegationen till hans 

församlings 1500-talskyrka Ayia Zoni, knappt synlig bakom rostiga gamla oljefat fyllda med 

cement. Korset var avbrutet, men det vackert skulpterade klocktornet vittnade om kyrkans 

århundraden gamla prakt.  

Delegationen beslutade att göra en oplanerad avstickare till den enda ingången till Varosha, 

som vaktas av de turkiska styrkorna. Ordföranden gick av bussen, gick fram till check pointen 

och bad om att få tala med den turkiske befälhavaren, som sades heta Ali, för att begära 

tillträde till den avspärrade staden för delegationen. Ordföranden blev tillsagd att vänta på att 

den turkiske befälhavaren skulle komma och möta henne vid grinden. Hon såg att han började 
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gå mot henne, men sen tycktes han få ett telefonsamtal, vände sig om och gick därifrån. 

Följaktligen fick delegationen inte tillstånd att åka in i Varosha. 

Besök på tillgängliga delar av Famagustas strand, från vilka hamnområdet i den avspärrade 

delen Varosha är synligt men inte får fotograferas eftersom det betraktas som ett ”militärt 

område”. 

Därefter besökte delegationen Famagustas strand, där ”Grå vargarna” hade hängt upp turkiska 

flaggor och på ett mycket oroväckande sätt försökte närma sig ledamöterna i delegationen, 

särskilt ordföranden. 

En grupp på omkring 150 personer från Famagusta (främst grekcyprioter) närmade sig 

omedelbart ordföranden, och i mindre utsträckning de andra ledamöterna i delegationen, och 

berättade om sin önskan, många av dem i desperation och tårar, om att få återvända hem. De 

flankerades på nära håll av omkring 20 ”Grå vargar”, som viftade med turkiska flaggor och 

Turkiska republiken norra Cyperns flagga och gjorde organisationens karakteristiska tecken 

med höger hand.  

Som förväntat var säkerhetsförhållandena under detta särskilda besök, som pågick i ungefär 

30 minuter, långt ifrån ideala, eftersom stämningen var mycket spänd. I det här avseendet är 

det långt ifrån säkert att de ”poliser” som närvarade på stranden skulle ha ingripit i händelse 

av en incident, och i så fall i vilken utsträckning, eftersom det är känt att ”Grå vargarna” 

åtnjuter fullständig straffrihet för sina brott och aldrig har åtalats. 

Presskonferens med Famagustas borgmästare, Alexis Galanos, i Famagusta-distriktets 

kulturcentrum i Deryneia  

Efter besöket på Famagustas strand åkte delegationen tillbaka till områden som står under 

faktisk kontroll av regeringen i Republiken Cypern via samma gränsövergångsställe, dvs. 

Strovilia, och sedan vidare till den planerade presskonferensen i Deryneia. 

En folksamling på omkring 300 personer från Famagusta, som tagit sig dit med chartrade 

bussar från Nicosia, Limassol och Larnaca, välkomnade delegationen på ett mycket 

känslosamt sätt innan presskonferensen inleddes. 

”Sympati med Varosha kan inte dölja den smärtsamma sanningen”, så som rapporterades av 

lokala medier. 

Ordföranden gjorde följande uttalande:  

UTDRAG: 

Det har gått 44 år (sedan den turkiska invasionen) och det internationella samfundet (FN, EU 

etc.) gjorde vad det kunde, Cypern har anslutit sig till EU, och vi är här i dag för att följa upp 

framställningen och vårt tidigare besök 2007. Det är ett mycket känsligt skede för Cypern och 

för Europa, tiden håller på att rinna ut i och med att den äldre generationen håller på att 

försvinna och de två befolkningsgrupperna glömmer bort hur man lever tillsammans. Jag kan 

inte ge er något hopp om att det här besöket ska lösa konflikten och situationen, inget hopp 

alls, men däremot kan jag lova er att det här utskottet tar situationen på stort allvar och 

försöker undersöka alla eventuella små steg som kan tas. Vi använder politisk kompetens och 

stor kreativitet i processen. Vi uttrycker på nytt vår djupa övertygelse, som senast angavs i vår 

resolution från juli 2017, att återlämnandet av Famagusta skulle kunna vara en mycket god 

utgångspunkt för en fullständig återförening av ön, men kommissionen och rådet ställer sig en 

aning tveksamma till det. Detta rör så klart de grundläggande värden och principer som EU 
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bygger på. Det var svårt att förklara för de mycket desperata personer som vi träffade under 

besöket att det enda vi kan göra är att lyssna och föra vidare deras krav, hålla frågan vid liv, ni 

är inte ensamma, vi står vid er sida i detta, tillsammans med mina kollegor i dag, alla av dem, 

i dag är vi inte bara européer, vi är alla Famagustabor. 

Famagustas borgmästare, Alexis Galanos, sade att Famagusta inte bara är en 

förtroendeskapande åtgärd. Det handlar om så mycket mer än det. Det är ett humanitärt 

problem för Europa. 

De turkcypriotiska medierna var också inbjudna till presskonferensen, men det verkar som om 

inget av mediebolagen närvarade. 

Slutsatser och möjlig väg framåt 

 Trots mycket känslofyllda möten med framställaren, hans son och andra flyktingar 

från Varosha som begärde konkreta åtgärder från utskottsdelegationens sida, är det 

svårt att i den nuvarande politiska kontexten föreställa sig att ett paket med 

förtroendeskapande åtgärder som inbegriper återlämnandet av Varosha till de 

rättmätiga invånarna är möjligt utanför ett avtal om en övergripande lösning. Det är 

dock möjligt att en betydande och konkret förtroendeskapande åtgärd som t.ex. 

återlämnandet av Varosha till de rättmätiga invånarna, med de utsikter till grek- och 

turkcypriotisk fredlig samlevnad som detta är förenat med, är det enda sättet att 

påskynda insatser för att uppnå en övergripande lösning av Cypernfrågan.  

 Alla tidigare försök från tre EU-rådsordförandeskap 2005, 2006 och 2010, samt 

vicepresident Joe Bidens huvudplan för Famagusta i maj 2014, att uppnå ”paketavtal” 

som inbegrep återlämnandet av Famagusta till de tidigare invånarna inom ramen för 

FN-förvaltning i utbyte mot andra saker har hittills misslyckats. De förslag som lagts 

fram av grekcypriotiska ledare rörande återlämnandet av Varosha har likaså varit 

fruktlösa.  

 Det är tydligt att Turkiet betraktar Varosha som ett av dess huvudsakliga 

förhandlingsobjekt för förhandlingarnas slutliga mål rörande territoriell anpassning. 

 Både kommissionen och FN anser att en övergripande lösning, som nås genom ett 

avtal mellan ledarna för de båda befolkningsgrupperna, är det mest effektiva sättet att 

lösa problemen med anknytning till Cypernfrågan, däribland återlämnandet av 

Varosha till de rättmätiga invånarna. 

 Behovet av en sådan lösning är emellertid både brådskande och kritiskt. I den tio år 

gamla rapporten från utskottet för framställningar varnades det redan för faran med att 

tiden rinner ut, eftersom människor på båda sidor av ön glömmer bort hur man lever 

tillsammans och glömmer varandras språk. Generationer växer upp och många av dem 

som minns Cypern före 1974 har redan gått bort. 

 Det är likaså tydligt att Turkiet inte tar någon som helst hänsyn till 

Europaparlamentets resolutioner.  

 Därför är detta en fråga om att verkställa befintliga resolutioner från FN:s säkerhetsråd 

– den enda överstatliga organisation som kan utöva verkliga påtryckningar på Turkiet. 

I FN:s säkerhetsråds resolution 550 (1984), punkt 5, uppmanas det eftertryckligen till 

en överföring av detta område (Varosha) till FN:s förvaltning. I FN:s säkerhetsråds 

resolution 789 (1992), punkt 8 c, uppmanas det återigen eftertryckligen till att det 
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område som för närvarande står under FN:s fredsstyrka i Cyperns kontroll ska 

utvidgas till att omfatta Varosha. 

 

Rekommendationer 

1. Europaparlamentet uppmanar Europeiska kommissionen, vice ordföranden för 

kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet och 

samtliga EU-medlemsstater att lägga fram en ny resolution i FN:s säkerhetsråd och där 

uppmana till politiska och ekonomiska sanktioner mot Turkiet för dess aggressiva handlingar 

i östra Medelhavet och för dess bristande efterlevnad av FN:s säkerhetsråds resolutioner 550 

(1984) och 789 (1992). 
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Framställarens hem 

 
 

Jag lämnade min själ där inne, öppna! 
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