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Inleiding 

Op 7 en 8 mei 2018 heeft een onderzoeksmissie van de Commissie verzoekschriften 

plaatsgevonden in Famagusta, Cyprus. De missie werd geleid door Cecilia Wikström, 

voorzitter van de Commissie verzoekschriften, en had tot doel de situatie in Famagusta 

opnieuw te beoordelen en de kennis daarover te actualiseren, in het bijzonder wat het 

afgesloten deel van de stad Varosha betreft. Deze missie vond plaats in het kader van 

verzoekschrift 733/2004, ingediend door Loizos Afxentiou namens de Famagusta Refugee 

Movement, en kwam er tien jaar na de vorige onderzoeksmissie van de Commissie 

verzoekschriften op 25 tot en met 28 november 2007. 

Op maandag 7 mei vergaderde de delegatie met indiener, twee maatschappelijke organisaties 

van beide gemeenschappen, de burgemeester en leden van de gemeenteraad van Famagusta in 

het EU-Huis in Nicosia. Daarna volgde een werkdiner aangeboden door de voorzitter van de 

kamer van volksvertegenwoordigers, de heer Demetris Syllouris, waaraan de minister van 

Buitenlandse Zaken van de Republiek Cyprus, de heer Nicos Christodoulides, en de 

burgemeester van Famagusta, de heer Alexis Galanos, deelnamen.  

Op dinsdag 8 mei had de delegatie een vergadering met mevrouw Elizabeth Spehar, speciale 

vertegenwoordiger van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties op Cyprus en 

missiehoofd van de Vredesmacht van de VN op Cyprus (UNFICYP). Vervolgens bezocht de 

delegatie Famagusta om het afgesloten stadsdeel te zien vanaf toegankelijke locaties, 

waaronder de straat tegenover het huis van indiener en een deel van het strand van Famagusta. 

Het officiële deel van het programma werd afgesloten met een persconferentie met de 

burgemeester van Famagusta, de heer Alexis Galanos, later die dag in het culturele centrum 

van Deryneia, onderdeel van de gemeente Famagusta. 

Historisch kader en internationaal recht 

In de nasleep van de staatsgreep die was opgezet door de Griekse militaire junta tegen 

aartsbisschop Makarios op 15 juli 1974, viel Turkije Cyprus binnen op 20 juli 1974. Tijdens 

de tweede fase van de Turkse invasie, in augustus 1974, veroverden de Turkse troepen 

Famagusta terwijl de inwoners op de vlucht sloegen. Een groot stadsdeel van ongeveer 

6,5 km2 dat min of meer samenviel met Varosha en waar voornamelijk Grieks-Cyprioten 

woonden, werd tot "verboden zone" uitgeroepen en afgesloten; de toegang ertoe werd strikt 

verboden behalve voor Turkse militairen met een machtiging. De daaropvolgende twee jaar 

werd dit stadsdeel systematisch geplunderd door het Turkse leger. De meeste goederen 

werden naar Turkije vervoerd waar ze werden verkocht op veilingen of verdeeld onder 

illegale bewoners van nederzettingen die uit Turkije naar het eiland waren gebracht. 

De teruggave van Varosha aan de rechtmatige bewoners onder toezicht van VN-bestuur werd 

vooropgesteld in de Overeenkomst op hoog niveau van 1979, resoluties 550 (1984) en 789 

(1992) van de Veiligheidsraad van de VN, het verslag van de Commissie verzoekschriften 

van 17 juli 2008, de verklaring van het Europees Parlement van 14 februari 2012 en de 

recentste resolutie van het Europees Parlement van 6 juli 2017. 

De aanhoudende bezetting van 37 % van het Cypriotische grondgebied, waaronder Varosha, 

door de Turkse bezettingstroepen vormt een ernstige schending van het internationale recht en 

de fundamentele mensenrechten van EU-burgers door Turkije en het aan Turkije 

ondergeschikte illegale bestuur in de bezette gebieden. 

Na de toetreding van Cyprus tot de EU op 1 mei 2004, zijn de Commissie, drie 
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voorzitterschappen van de Raad en de Amerikaanse vicepresident Biden er niet in geslaagd 

om "pakketafspraken" te maken waar de teruggave van Varosha aan de voormalige inwoners 

onder toezicht van VN-bestuur deel van uitmaakte. Dat kon expliciet (LU, FI) of impliciet 

(BE) in ruil voor andere elementen.  

 

Ontwikkelingen sinds de vorige onderzoeksmissie van 25 tot en met 28 november 2007 

In 2010 diende de heer Christofias, de toenmalige president van de Republiek Cyprus, zonder 

succes een voorstel in dat onder meer over de teruggave van Varosha handelde.  

Toen de heer Anastasiades in 2013 tot president werd verkozen, stelde hij een pakket 

maatregelen voor om het vertrouwen te vergroten. Ook daarin stond de teruggave van 

Varosha. In 2015 gingen belangrijke onderhandelingen over een algehele regeling van start en 

werd er ongeziene vooruitgang geboekt in bijna alle zes onderhandelingshoofdstukken, wat 

leidde tot de opening van de Conferentie over Cyprus in Genève op 11 januari 2017, slechts 

enkele dagen nadat Secretaris-Generaal van de VN António Guterres zijn nieuwe functie had 

opgenomen.  

Jammer genoeg werd de conferentie op 7 juli 2017 zonder akkoord beëindigd in Crans-

Montana, Zwitserland, voornamelijk door de Turkse onverzettelijkheid op het gebied van 

veiligheid en garanties.  

Een hervatting van de gesprekken voor een regeling op Cyprus blijft onzeker aangezien de 

recente crisis over aardgasexploratie op zee is gekoppeld aan het vooruitzicht op een 

hervatting van die gesprekken. De gemeenschapsleiders zijn er niet in geslaagd de impasse te 

doorbreken op een sociaal evenement dat op 16 april 2018 door mevrouw Spehar werd 

georganiseerd. In juli 2018 heeft de Secretaris-Generaal van de VN mevrouw Jane Holl Lute 

aangesteld als zijn persoonlijke gezant om een inzicht te krijgen op welk punt alle partijen 

zich bevinden in hun beschouwingen sinds Crans-Montana.  

Verzoekschrift 

Verzoekschrift 733/2004 werd in juli 2004 bij de Commissie verzoekschriften ingediend door 

Loizos Afxentiou namens de Famagusta Refugee Movement, die 30 000 Europese burgers 

vertegenwoordigt: vluchtelingen uit Famagusta sinds augustus 1974 en hun nakomelingen. 

Met het verzoekschrift riep indiener ertoe op de teruggave van het afgesloten deel van 

Famagusta aan de rechtmatige bewoners op te nemen in de alomvattende maatregelen die de 

Europese Commissie zou voorstellen om de isolatie van de Turks-Cypriotische gemeenschap 

te beëindigen. 

Naast de teruggave van het afgesloten stadsdeel van Famagusta aan de rechtmatige bewoners 

ging het verzoekschrift in op de renovatie en operationele modernisering van de haven van 

Famagusta. Na de renovatie zou de werking van de haven kunnen worden beheerd door een 

havenautoriteit, een particuliere onderneming, met evenwaardig eigenaarschap voor beide 

gemeenschappen. 

In het verzoekschrift werd erop gewezen dat de teruggave van het afgesloten deel van 

Famagusta aan de rechtmatige bewoners niet gepaard zou gaan met de verplaatsing van enige 

bevolking in de bezette gebieden, aangezien dit stadsdeel sinds de bezetting door het Turkse 

leger in augustus 1974 onbewoond is. 

Indiener verklaarde dat het verzoekschrift tot doel had een stad te vormen waar de twee 

gemeenschappen van het eiland daadwerkelijk kunnen samenwerken in een veilig klimaat met 
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wederzijds respect, om een niveau van vredig samenleven en welvaart te bereiken dat de 

meeste Cyprioten zouden steunen binnen een herenigde, federale Cypriotische staat met twee 

gemeenschappen en twee zones. 

Noot: hier is het belangrijk op te merken dat de Raad op 27 februari 2006 

Verordening (EG) nr. 389/2006 tot instelling van een instrument voor financiële steun ter 

bevordering van de economische ontwikkeling van de Turks-Cypriotische gemeenschap heeft 

vastgesteld. Anderzijds zij erop gewezen dat Turkije Varosha nog steeds afgesloten houdt, 

zoals is vermeld in de desbetreffende documenten van de VN-Veiligheidsraad. De Turkse 

militaire bezetting strekt zich uit over 37 % van het grondgebied van de Republiek Cyprus, 

maar Varosha blijft tot vandaag het enige niet-toegankelijke, afgesloten gebied in het bezette 

deel van Cyprus dat onder rechtstreekse controle van het Turkse leger staat. 

In het kader van die verordening is tussen 2006 en 2016 een totaalbedrag van 

449 miljoen EUR begroot. In de periode 2014-2020 wordt binnen het meerjarig financieel 

kader (MFK) van de EU 30 miljoen EUR per jaar vooropgesteld. 

Beknopt verslag van de vergaderingen 

Inleiding 

Alle vergaderingen werden geopend door de voorzitter, die altijd van start ging met de 

voorstelling van de delegatieleden, de beschrijving van de doelstellingen van de missie en de 

vraag aan de verschillende actoren welke concrete actie zij graag willen om het doel van het 

verzoekschrift te bewerkstelligen. 

De voorzitter rondde alle vergaderingen af met een dankwoord aan de deelnemers, waarbij zij 

zich engageerde om het verzoekschrift niet af te sluiten en het vuur niet te laten uitdoven. Zij 

deed daarbij geen beloften, maar benadrukte dat politici nooit kunnen – en mogen – opgeven 

en dat een oplossing voor het menselijke drama van Varosha moet en zal worden gevonden, 

ondanks het feit dat de situatie momenteel erg moeilijk lijkt.  

Briefings door de heer Ierotheos Papadopoulos, hoofd van de Vertegenwoordiging van de EC 

op Cyprus, en de heer Andreas Kettis, hoofd van het Verbindingsbureau van het EP op 

Cyprus 

De heren Kettis en Papadopoulos verwelkomden de delegatie en gaven een briefing over met 

name de volgende aspecten: 

 de geschiedenis van de invasie en verovering van Famagusta in augustus 1974; 

 het pakket maatregelen om het vertrouwen te vergroten, waarin de teruggave van 

Varosha was opgenomen, dat president Anastasiades na zijn verkiezing in 2013 heeft 

voorgesteld en het Turks-Cypriotische tegenvoorstel; 

 de mislukte bemiddelingspoging van de Amerikaanse vicepresident Biden toen hij het 

eiland op 21 en 22 mei 2014 bezocht, die een voorstel omvatte om een groep 

internationale deskundigen toegang te verlenen tot Varosha om verslag uit te brengen 

over wat onmiddellijk moet worden heropgebouwd; 

 de ongeziene vooruitgang die door de twee leiders Anastasiades en Akinci in de 

onderhandelingen werd bereikt tussen mei 2015 en juli 2017; 

 de afsluiting van de Conferentie over Cyprus in Crans-Montana op 7 juli 2017, 

voornamelijk door het uitblijven van een akkoord over het hoofdstuk veiligheid en 
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garanties, wat het enige externe aspect van de Cyprus-kwestie is aangezien volgens het 

Garantieverdrag en het Alliantieverdrag van 1960 de garantiemachten Griekenland, 

Turkije en het Verenigd Koninkrijk erbij betrokken zijn; 

 de andere perceptie van Turkije en de Turks-Cypriotische leider en gemeenschap wat 

de haalbaarheid van een federale oplossing betreft; 

 de recente crisis over aardgasexploratie op zee, waarbij de Turkse zeemacht de 

booractiviteiten door een vaartuig met ENI-nummer binnen de exclusieve 

economische zone van Cyprus blokkeerde; 

 de agressieve retoriek van de heer Erdogan in de aanloop naar de vervroegde 

presidents- en parlementsverkiezingen in Turkije op 24 juni. 

Aan het einde van de briefing gaf de voorzitter enkele inlichtingen over veiligheid, 

communicatie en andere aspecten van het geplande bezoek aan Famagusta dat de volgende 

dag zou plaatsvinden. 

In zijn antwoorden op de vragen van de leden verwees de heer Kettis ook kort naar de 

uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens tegen Turkije op het gebied 

van eigenaarschap, wat in ten minste één geval tot de betaling van een vergoeding heeft 

geleid. 

Vergadering met indiener 

De heer Loizos Afxentiou kwam samen met zijn zoon Andreas naar de delegatie toe. Andreas 

is 18 jaar en is toegetreden tot de nationale garde van Cyprus voor een dienstplicht van 

14 maanden.  

Indiener vertelde hoe zijn familie op 14 augustus 1974 uit Famagusta vluchtte. Ze dachten dat 

ze slechts één nacht weg zouden zijn en de volgende dag naar huis zouden kunnen terugkeren. 

Dat is nu bijna 44 jaar geleden en hij verlangt er nog steeds naar om naar huis terug te keren. 

Hij legde vervolgens uit hoe een groot deel van de stad na de verovering van Famagusta werd 

afgesloten, tot militair gebied werd verklaard en systematisch werd geplunderd door het 

Turkse leger, en hoe het afgesloten blijft, overgelaten aan weer en wind, onder het directe 

gezag van het Turkse leger en de Turkse regering – een monument van de wrede irrationaliteit 

van de Turkse bezetting. Zijn huis ligt net achter het hek in het afgesloten stadsdeel. Het is 

geplunderd en leeg, maar blijft nog steeds aantrekkingskracht op hem uitoefenen, zoals een 

thuis dat altijd doet. 

Het leven veranderde dramatisch op de dag dat hij uit Famagusta wegvluchtte, aangezien hij 

en zijn familie vluchtelingen werden in eigen land. De generatie die Famagusta op de kaart 

zette als een bruisende, kosmopolitische stad, wat ze bleef tot 1974, is onvermijdelijk aan het 

verdwijnen. Ze koestert haar herinneringen, leeft met de littekens van het 

vluchtelingenbestaan en de nooit aflatende wens weer naar huis terug te keren, al was het 

maar als laatste rustplaats. 

Indiener vertelde de delegatie dat hij het verzoekschrift heeft opgesteld na het resultaat van de 

toen recentste poging de Cyprus-kwestie op te lossen in april 2004 en in het licht van het feit 

dat Cyprus ging toetreden tot de Europese Unie. Hij legde het verzoekschrift op 20 juli 2004 

in handen van de toen net verkozen voorzitter van het Europees Parlement, Josep Borrel 

Fontelles. Samen met 24 andere inwoners van Famagusta reisde hij naar het Europees 

Parlement en zette een protestactie van één dag op om de hereniging van Cyprus te bepleiten, 

waarbij de teruggave van het afgesloten deel van Famagusta aan de rechtmatige bewoners een 
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eerste stap in die richting zou zijn. Hij herhaalde zijn vaste voornemen om naar Famagusta 

terug te keren en voegde daaraan toe dat zijn familie dat vooruitzicht heeft besproken en heeft 

besloten dat ze zullen terugkeren zodra dat mogelijk wordt. 

Andreas, de zoon van indiener, beschreef hoe hij en zijn oudere broer Famagusta als hun 

thuisstad beschouwen, ook al zijn ze in een andere Cypriotische stad geboren en opgegroeid. 

Hij heeft Famagusta leren kennen via zijn ouders en grootouders, en door bezoeken aan de 

stad en aan het huis van de familie dat net achter het hek staat. 

Andreas kreeg de vraag of hij Turks-Cypriotische vrienden had en wat andere Grieks-

Cyprioten van zijn leeftijd van Turks-Cyprioten dachten. Andreas antwoordde dat hij Turks-

Cyprioten had ontmoet via zijn vader en dat hij hen ook als Cyprioten beschouwde, maar dat 

hij jammer genoeg niet de kans had Turks-Cypriotische vrienden te hebben in de vrije zones 

van Cyprus. Hij heeft vrienden die naar een privéschool gaan in Nicosia (de Engelse school) 

waar ook Turks-Cyprioten zitten, en zij zeggen dat zij geen problemen met Turks-Cyprioten 

hebben. 

Als afsluiting merkte indiener op dat hij van de Commissie verzoekschriften verwacht dat zij 

verslag uitbrengt over de huidige toestand van de bezetting van Famagusta, waarbij de 

bevindingen van de vorige onderzoeksmissie en het verslag van 2008 daarover worden 

bevestigd aangezien er de laatste tien jaar niets is veranderd, behalve dat alle Cypriotische 

vluchtelingen, waaronder die van Famagusta, nog steeds niet het leven leiden dat zij hadden 

kunnen leiden indien zij vrij in Famagusta hadden kunnen wonen en indien Cyprus vrij van 

bezetting was geweest. Hij verklaarde vervolgens dat de internationale gemeenschap op 

beleidsmaatregelen en/of acties van staten (behalve Turkije) die de internationale vrede 

bedreigen of mensenrechten of fundamentele vrijheden schenden, heeft gereageerd met 

sancties als middel om hen weer in overeenstemming met het internationale recht te brengen. 

Hij vroeg de Commissie verzoekschriften om Turkije aan te sporen een specifieke datum vast 

te leggen waarop dat land de controle over het afgesloten stadsdeel van Famagusta zou 

overdragen aan de rechtmatige bewoners en om, voor deze datum, deskundigen (waaronder 

Grieks- en Turks-Cyprioten) toegang tot het afgesloten deel te verlenen om de toestand ervan 

te beoordelen en een verslag op te stellen over wat nodig zou zijn om de stad weer te doen 

opbloeien. Indien de Turkse regering aan deze oproep geen gehoor geeft, moet de Europese 

Unie voorstellen om Turkije sancties op te leggen totdat het land het internationale recht 

respecteert en niet langer de mensenrechten en fundamentele vrijheden van Europese burgers 

schendt. 

Vergadering met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties voor beide 

gemeenschappen 

Mevrouw Yiota Afxentiou en de heer Serdar Atai, die respectievelijk de organisaties voor 

beide gemeenschappen "Famagusta Onze Stad" en "Famagusta-initiatief" vertegenwoordigen, 

hebben de volgende opmerkingen gemaakt: 

 ze zijn er sterk van overtuigd dat de teruggave van Varosha aan de rechtmatige 

bewoners los van een overkoepelende oplossing kan worden uitgevoerd. 

 Een dergelijke actie zou het vertrouwen enorm vergroten. 

 De burgers van Famagusta zitten in deze situatie door politieke agenda's die de banden 

tussen de twee gemeenschappen kapotmaken. 

 Ze roepen op tot een EU-actie om de teruggave van Varosha te bewerkstelligen. 
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 De renovatie van de haven van Famagusta en de werking ervan onder EU-toezicht zou 

deel uitmaken van de teruggave van Varosha aan de rechtmatige bewoners. 

 Jammer genoeg gebruikt Turkije Varosha als onderhandelingstroef. 

 De Grieks-Cypriotische en de Turks-Cypriotische burgerorganisaties sloegen in 2012 

de handen in elkaar en organiseerden in april 2014 voor het eerst een Goede 

Vrijdagviering die door 5 000 mensen van beide gemeenschappen werd bijgewoond. 

 De regelmatige organisatie van dergelijke gezamenlijke evenementen is erg nuttig om 

de verzoening tussen beide gemeenschappen te bevorderen. 

De delegatie luisterde vervolgens naar een erg emotionele oproep van Tonia en haar moeder 

Cleopatra, die het verlies van hun bezittingen – door de Turkse bezettingstroepen geveild – 

betreurden, en die vroegen of ze dan ten minste hun herinneringen konden terughalen. 

Vergadering met de burgemeester van Famagusta, de heer Alexis Galanos, en leiders van de 

fracties in de gemeenteraad van Famagusta 

De heer Galanos maakte de volgende opmerkingen: 

 Famagusta is een menselijk drama en een humanitaire kwestie, geen 

onderhandelingskwestie. Hij verzet zich tegen het gebruik ervan door Turkije als 

onderhandelingstroef. 

 Hij herinnerde aan resoluties 550 en 789 van de VN-Veiligheidsraad. 

 De teruggave van Varosha zou het vertrouwen enorm vergroten. 

 Hij bevestigde dat de gemeenteraad van Famagusta graag een hereniging met de 

Turks-Cypriotische gemeenschap zou willen bereiken om samen de Federale 

Republiek Cyprus uit te bouwen. 

 Hij riep de delegatie ertoe op om haar vorige resoluties te herhalen, niet van de 

Europese beginselen af te wijken en het chantagespelletje van Turkije niet mee te 

spelen. 

Werkdiner met de voorzitter van de kamer van volksvertegenwoordigers, zijne excellentie de 

heer Demetris Syllouris 

De heer Syllouris verwelkomde de delegatie en de nieuwe onderzoeksmissie, tien jaar na de 

vorige, en drukte zijn waardering uit voor de aanhoudende steun die het Europees Parlement 

verleent aan de rechtvaardigheidsstrijd van de Cyprioten. De Commissie verzoekschriften 

speelt volgens hem een sleutelrol bij het creëren van een band tussen de burgers en de EU-

instellingen, en bij het overbruggen van het democratisch deficit van de Unie. Ondanks het 

feit dat de beslissingen van de Commissie verzoekschriften niet bindend zijn, verwacht hij dat 

de EU en haar instellingen hun solidariteit concreet tot uitdrukking zullen brengen en de druk 

op Turkije zullen opvoeren opdat dit land als kandidaat-lidstaat volledig aan zijn 

verplichtingen zou voldoen en zijn onbuigzame houding en uitbreidingsbeleid zou laten 

varen. Een oplossing voor de Cyprus-kwestie moet volgens hem aan de resoluties en besluiten 

van de VN-Veiligheidsraad voldoen en volledig aansluiten op de Europese waarden en 

beginselen, het EU-acquis, het internationale recht en de eerbiediging van de mensenrechten. 

In dit verband herinnerde hij aan de resoluties 550 en 789 van de VN-Veiligheidsraad en de 

aanhoudende inspanningen van de kamer van volksvertegenwoordigers, met inbegrip van de 

resoluties die zij heeft opgesteld, voor de teruggave van Varosha aan de rechtmatige 

bewoners, wat een sleutelrol speelt in de oplossing van de Cyprus-kwestie. Als maatregel die 
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het vertrouwen vergroot, zou die teruggave een katalysator kunnen zijn voor een algehele 

regeling omdat hierdoor tussen de twee gemeenschappen op Cyprus een klimaat van 

samenwerking, wederzijds respect en vertrouwen wordt gecreëerd. Hij bevestigde het 

engagement van de Grieks-Cypriotische zijde om een alomvattende, billijke en duurzame 

oplossing voor de Cyprus-kwestie te vinden. Tot slot hoopte hij dat het bezettingsleger voor 

één keer zijn onbuigzame en provocerende houding zou laten varen en de delegatie, al was het 

maar op het laatste moment, zou toelaten het afgesloten deel van Famagusta te betreden en 

met eigen ogen de gevolgen van de Turkse invasie te zien. 

De minister van Buitenlandse Zaken van de Republiek Cyprus, de heer Nicos 

Christodoulides, verwelkomde op zijn beurt de onderzoeksmissie van de Commissie 

verzoekschriften in het bezette Famagusta. Hij onderstreepte het belang van deze missie, 

omdat ze wordt uitgevoerd door het Europees Parlement, de enige instelling van de Unie die 

rechtstreeks door de burgers van de EU-lidstaten wordt verkozen. Tegelijk, zo zei hij, vindt de 

missie van PETI plaats op een bijzonder moment, aangezien we een poging van de Secretaris-

Generaal van de VN meemaken om de gesprekken weer op te starten, en dat voor het eerst 

sinds de mislukte poging in Crans-Montana toen we voor het eerst sinds het begin van de 

onderhandelingen in 1976 zo dicht bij een akkoord waren. De Cyprus-kwestie is een Europese 

kwestie en hij was verheugd dat de EU-instellingen zich engageren om een oplossing te 

vinden die de waarden en beginselen van de EU eerbiedigt en die op het EU-acquis is 

afgestemd. Het belang van de teruggave van het afgesloten deel van Varosha aan de 

rechtmatige bewoners, wat een katalysator kan vormen voor de pogingen om een oplossing 

voor de Cyprus-kwestie te bereiken, is in duidelijke bewoordingen vooropgesteld in de 

resoluties van de VN-Veiligheidsraad en van het Europees Parlement. Daarom is het erg 

belangrijk om de teruggave van het afgesloten deel van Varosha op de agenda en in de media 

te houden, ook omdat de situatie een ernstige schending van de mensenrechten is. Dit is 

precies een van de belangrijkste resultaten van de PETI-missie, verklaarde hij. Na deze missie 

en de aanname van het missieverslag zou de Voorzitter van het Europees Parlement in het 

kader van een komende bijeenkomst de kwestie van het afgesloten deel van Varosha onder de 

aandacht van de Europese Raad kunnen brengen. Wat betreft de oversteekplaats van 

Deryneia, die naar de afgesloten stad leidt, bevestigde hij dat de relevante procedures voor de 

opening ervan ver gevorderd zijn en hoopte hij dat ze op 1 juli 2018 zal worden geopend, 

zoals afgesproken. Dat zal een heel positieve ontwikkeling zijn die bovendien de eisen met 

betrekking tot de teruggave van Varosha kracht zal bijzetten. 

Vergadering met mevrouw Elizabeth Spehar, speciale vertegenwoordiger van de Secretaris-

Generaal van de Verenigde Naties op Cyprus en missiehoofd van de Vredesmacht van de VN 

op Cyprus (UNFICYP) 

Mevrouw Spehar heette de delegatie hartelijk welkom en gaf een briefing over de huidige 

toestand op het eiland, de rol van de VN op Cyprus en de stand van zaken sinds Crans-

Montana: 

 Tussen mei 2015 (verkiezing van de heer Akinci) en juli 2017 is ongeziene 

vooruitgang geboekt in tal van onderhandelingshoofdstukken. De twee moeilijkste 

onderhandelingshoofdstukken (van de zes) werden naar het einde toe behandeld: wat 

grondgebied betreft was er een doorbraak, wat overbleef was veiligheid en garanties. 

 

 Dit leidde tot de opening van de Conferentie over Cyprus in januari 2017, die in juni-

juli in Crans-Montana werd voortgezet, met een "pakketaanpak" en de noodzaak om 
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een akkoord te bereiken voor alle hoofdstukken. De net verkozen Secretaris-Generaal 

van de VN nam actief deel aan de laatste onderhandelingsronde en stelde het Guterres-

kader op.  

 

 Mevrouw Spehar verwees naar het Guterres-kader als een van de belangrijkste 

resultaten en "de erfenis" van Crans-Montana, die niet verloren mag gaan omdat deze 

cruciaal kan zijn wanneer het proces in de toekomst opnieuw wordt opgestart. 

 

 Sinds de afsluiting van de Conferentie over Cyprus op 7 juli 2017 is er niet meer 

onderhandeld en is het wantrouwen tussen de partijen toegenomen. 

 

 De VN-missie van goede diensten van de Secretaris-Generaal blijft beschikbaar 

binnen het mandaat van de Veiligheidsraad, maar de VN is afhankelijk van de wil van 

alle partijen om weer rond de onderhandelingstafel te gaan zitten met een 

gezamenlijke visie van waar ze naartoe willen en hoe ze dat doel kunnen bereiken. 

 

 Dit kan enkel wanneer de partijen en in het bijzonder de twee leiders (het proces wordt 

door de leiders aangestuurd) vinden dat het mogelijk is om opnieuw zinvolle en 

resultaatgerichte onderhandelingen aan te knopen. 

 

 Het informele diner met de twee leiders dat mevrouw Spehar op 16 april 2018 heeft 

georganiseerd, was hartelijk maar bleef zonder resultaat. 

 

 Er is behoefte aan een beter gestructureerd en formeler proces om te achterhalen hoe 

alle partijen ertegen aankijken. Daarom kiest de Secretaris-Generaal momenteel een 

tijdelijke gezant1 die binnenkort met alle partijen zal samenzitten om het resultaat van 

hun overwegingen sinds de afsluiting van de Conferentie over Cyprus te achterhalen. 

 

 In de grote vraagstukken van de Cyprus-kwestie is Varosha altijd een sleutelelement 

geweest dat een oplossing vergt en vaak is er creatief mee omgesprongen. Op 

verschillende tijdstippen hebben verschillende landen, verschillende entiteiten en de 

VN zelf getracht te peilen of een oplossing voor het afgesloten deel van Varosha een 

maatregel kan zijn om het vertrouwen te vergroten, en of daardoor misschien een 

doorbraak voor een algehele regeling kan worden gerealiseerd. 

 

 Jammer genoeg is dat nog niet mogelijk gebleken, aangezien de verschillende Grieks-

Cypriotische en Turks-Cypriotische voorstellen op dit gebied nooit verenigbaar waren. 

De militaire officier van UNFICYP gaf aanvullende informatie over de situatie van Varosha, 

waaronder een diapresentatie: 

 De zuidgrens van Varosha wordt betwist; UNFICYP had in Varosha zes 

observatieposten opgezet, waarvan er nu nog twee bemand zijn, om het militaire status 

quo van het afgesloten gebied van Varosha in stand te houden. 

                                                 
1 In juli 2018 stelde de Secretaris-Generaal mevrouw Jane Holl Lute aan voor deze functie. 
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 Het standpunt van de VN is dat de instandhouding van het status quo in het omheinde 

gebied van Varosha sinds 1974 de verantwoordelijkheid van het Turkse leger en 

indirect van de Turkse regering is. 

 

 De UNFICYP-activiteiten in Varosha zijn beperkt, waarbij de toegang enkel mogelijk 

is via de controlepost van het Turkse leger in het noorden. Mobiele patrouilles van de 

VN zijn toegelaten mits beperkingen zoals niet stoppen, snelheidsbeperkingen en een 

specifieke route. 

Mevrouw Spehar gaf de volgende antwoorden op vragen van de leden: 

 Over het Guterres-kader: het hoort vertrouwelijk te zijn en berichten in de media 

hebben enkel verwarring gezaaid. Het zal echter worden besproken en toegelicht in het 

komende overleg met de partijen. 

 

 Over de grenzen van Varosha: er is nooit een akkoord geweest tussen de VN en de 

aanvallende troepen over de precieze bestandslijnen, omdat er in 1974 wel een bestand 

was, maar geen bestandsakkoord. 

 

 Over of de VN het idee zou ondersteunen om een groep deskundigen toegang tot 

Varosha te verlenen om de behoefte aan renovatie te beoordelen: dat is een van de 

ideeën van de talrijke maatregelen om het vertrouwen te vergroten die door de jaren 

heen hebben gecirculeerd. De Amerikaanse vicepresident Biden opperde een 

vergelijkbaar idee tijdens zijn bezoek in mei 2014, maar jammer genoeg heeft het niet 

tot resultaten geleid en zijn geen van de creatieve ideeën tot nu toe aanvaard. 

 

 Over de opening van de oversteekplaatsen van Deryneia en Lefka: de VN zou steun 

verlenen aan de uitvoering van deze maatregel om het vertrouwen te vergroten, die 

door beide zijden is overeengekomen en beide gemeenschappen ten goede zou komen. 

 

 Over de rol van de heer Erdogan: de Turkse regering is een belangrijke partij bij deze 

gesprekken wat veiligheid en garanties betreft, en de Secretaris-Generaal zit geregeld 

samen met Turkije, net als met een groot aantal andere belangrijke lidstaten. Wanneer 

hij de heer Erdogan ontmoet, is Cyprus vaak een van de onderwerpen, maar niet het 

enige onderwerp. 

Bezoek aan Famagusta  

Na de vergadering met mevrouw Spehar ging de delegatie langs bij indiener om hem per bus 

mee te nemen naar Famagusta en het afgesloten stadsdeel vanuit toegankelijke locaties te 

bekijken. Tijdens de busreis gaven indiener en mevrouw Attalides van het Europees 

verbindingsbureau voor vredesopbouw (EPLO) op Cyprus de delegatie een waardevol inzicht 

in de rijke geschiedenis van Famagusta. 

De bus kon zonder incidenten het bezette gebied inrijden via de oversteekplaats van Strovilia. 

Vanaf het ogenblik dat de bus van de delegatie het bezette gebied inreed, werd ze geschaduwd 

door vertegenwoordigers van de illegale lagere overheid ("ambtenaren van het Ministerie van 
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Buitenlandse Zaken" en de "politie") en door leden van de Turkse ultranationalistische 

organisatie "Grijze Wolven". 

De delegatie maakte een tocht langsheen het afgesloten stadsdeel, waarbij ook werd gestopt 

om het huis van indiener te bekijken (net achter het hek). Indiener hield een korte presentatie 

voor de delegatieleden die de toestand van de huizen van de Europese vluchtelingen konden 

zien: geplunderd en overgelaten aan weer en wind, achter een hek met borden waarop staat 

dat het afgesloten deel "militair gebied" is en dat fotograferen of filmen verboden is. Van het 

huis van indiener wandelde de delegatie naar de 16e-eeuwse parochiekerk van Ayia Zoni, die 

amper zichtbaar was achter verroeste oude olievaten gevuld met beton. Het kruis was 

afgebroken, maar de prachtig gebeeldhouwde klokkentoren is nog een bewijs van de 

eeuwenoude glorie.  

De delegatie besloot een niet-geplande omweg te maken naar het enige toegangspunt van 

Varosha, bewaakt door het Turkse leger, waar de voorzitter van de bus stapte, naar de 

controlepost liep en verzocht de Turkse legerleider te spreken, die Ali zou heten, en deze te 

vragen de delegatie toegang te verlenen tot de afgesloten stad. De voorzitter werd verzocht 

aan de poort te wachten op de Turkse legerleider. Ze zag hem naar zich toekomen, maar toen 

leek hij een telefoontje te krijgen, draaide hij zich om en liep weg. De delegatie kreeg dus 

geen toegang tot Varosha. 

Bezoek aan de toegankelijke delen van het strand van Famagusta, van waar de afgesloten 

kustlijn van Varosha zichtbaar is, maar niet mag worden gefotografeerd omdat het een 

"militaire zone" is 

De delegatie ging vervolgens naar het strand van Famagusta waar de "Grijze Wolven" Turkse 

vlaggen hadden gehangen en op een erg storende manier de delegatieleden probeerden te 

benaderen, in het bijzonder de voorzitter. 

De voorzitter en in mindere mate de andere delegatieleden werden onmiddellijk benaderd 

door een menigte van ongeveer 150 inwoners van Famagusta (voornamelijk Grieks-

Cyprioten) die – vaak in tranen en wanhopig – hun wens uitten om naar hun huizen terug te 

keren. Ze werden geflankeerd door ongeveer 20 "Grijze Wolven" die met Turkse en TRNC-

vlaggen zwaaiden en met de rechterhand het kenmerkende gebaar van hun organisatie 

maakten.  

Zoals verwacht was de veiligheid tijdens dit 30 minuten durende bezoek verre van ideaal, 

aangezien de sfeer zeer gespannen was. Wat dat betreft, is het lang niet zeker dat de 

"politieagenten" die op het strand aanwezig waren bij een incident zouden hebben ingegrepen, 

en in welke mate, omdat het bekend is dat de "Grijze Wolven" volledig ongestraft blijven 

voor hun misdrijven en nooit zijn vervolgd. 

Persconferentie met de burgemeester van Famagusta, de heer Alexis Galanos, in het cultureel 

centrum van Deryneia, onderdeel van de gemeente Famagusta  

Na het bezoek aan het strand van Famagusta stak de delegatie de oversteekplaats van Strovilia 

weer over naar de gebieden die onder de effectieve controle van de regering van de Republiek 

Cyprus staan en begaf zij zich naar de geplande persconferentie in Deryneia. 

Een menigte van ongeveer 300 inwoners van Famagusta, die met gehuurde bussen van 

Nicosia, Limassol en Larnaca waren gekomen, heette de delegatie erg emotioneel welkom 

voordat de persconferentie begon. 
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De lokale media berichtten "Sympathie wat Varosha betreft kan de pijnlijke waarheid niet 

verhullen". 

De voorzitter legde de volgende verklaring af:  

PASSAGES: 

"44 jaar zijn er voorbijgegaan (sinds de Turkse invasie) en de internationale gemeenschap 

(VN, EU enz.) heeft al het mogelijke gedaan. Cyprus is toegetreden tot de EU en wij zijn hier 

vandaag om follow-up te geven aan het verzoekschrift en ons vorige bezoek van 2007. Het 

tijdstip is bijzonder gevoelig voor Cyprus en Europa: voor de ouder wordende generaties blijft 

er niet veel tijd meer over en de twee gemeenschappen vergeten gaandeweg hoe ze samen 

moeten leven. Ik kan u geen hoop geven dat dit bezoek het conflict en de situatie zal oplossen, 

geen enkele hoop, maar ik kan u wel beloven dat deze commissie de situatie zeer ernstig 

neemt en elke mogelijke stap, hoe klein ook, onderzoekt die vooruitgang kan betekenen. We 

zetten in dat proces dus politieke vaardigheden en enorme creativiteit in. We herhalen onze 

vaste overtuiging, die laatst is opgenomen in onze resolutie van juli 2017, dat de teruggave 

van Famagusta een erg goed vertrekpunt kan zijn voor de volledige hereniging van het eiland, 

maar de Commissie en de Raad hebben hierover nog wat twijfels. Het gaat natuurlijk om de 

fundamentele waarden en beginselen waarop de EU is gebaseerd. Het was moeilijk om aan de 

erg wanhopige mensen die we tijdens ons bezoek hebben ontmoet uit te leggen dat wij enkel 

kunnen luisteren en uw aanspraken kunnen overbrengen, dat wij het vuur brandend kunnen 

houden. U staat er niet alleen voor, wij staan aan uw zijde, samen met al mijn collega's zijn 

wij allen hier vandaag niet enkel Europeanen maar inwoners van Famagusta." 

De burgemeester van Famagusta, de heer Alexis Galanos, zei dat Famagusta "niet enkel een 

maatregel is die het vertrouwen kan vergroten. Het is veel meer dan dat. Het is een 

humanitaire kwestie voor Europa". 

De Turks-Cypriotische media waren ook op de persconferentie uitgenodigd, maar zij bleken 

afwezig te zijn. 

Conclusies en mogelijke verdere stappen 

 Ondanks de erg emotionele ontmoetingen met indiener, zijn zoon en andere 

vluchtelingen van Varosha die om een concrete actie van de PETI-delegatie vroegen, 

is het moeilijk om zich in het huidige politieke klimaat voor te stellen dat een pakket 

maatregelen om het vertrouwen te vergroten waarin de teruggave van Varosha aan de 

rechtmatige bewoners is opgenomen, mogelijk is buiten een akkoord over een algehele 

regeling om. Een belangrijke, concrete maatregel om het vertrouwen te vergroten, 

zoals de teruggave van Varosha aan de rechtmatige bewoners met het vooruitzicht dat 

de Grieks- en Turks-Cyprioten daarbij vreedzaam zouden samenleven, zou echter wel 

eens de enige manier kunnen zijn om de inspanningen voor een algehele regeling van 

de Cyprus-kwestie op te drijven.  

 Alle vorige pogingen van de drie voorzitterschappen van de Raad in 2005, 2006 en 

2010, en het masterplan voor Famagusta van de Amerikaanse vicepresident Biden van 

mei 2014 om "pakketafspraken" te maken waar de teruggave van Varosha aan de 

voormalige inwoners onder toezicht van VN-bestuur deel van uitmaakte in ruil voor 

andere elementen, zijn tot dusver niet geslaagd. Ook de voorstellen die de Grieks-

Cypriotische leiders voor de teruggave van Varosha hebben ingediend, zijn zonder 

resultaat gebleven.  
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 Het is duidelijk dat Turkije Varosha als een van de belangrijkste 

onderhandelingstroeven beschouwt voor de uiteindelijke aanpassing van het 

grondgebied in de gesprekken voor een algehele regeling. 

 Zowel de commissie als de VN zijn van mening dat een algehele regeling via een 

akkoord tussen de leiders van de twee gemeenschappen de efficiëntste manier is om 

de problemen van de Cyprus-kwestie op te lossen, waaronder de teruggave van 

Varosha aan de rechtmatige bewoners. 

 De behoefte aan een dergelijke oplossing is zowel dringend als kritiek: het PETI-

verslag van tien jaar geleden waarschuwde al voor het gevaar van de weg tikkende tijd 

omdat de burgers aan beide kanten van het eiland vergeten hoe ze moeten samenleven 

en gaandeweg elkaars taal niet meer kunnen spreken. Nieuwe generaties worden 

volwassen en velen die zich het Cyprus van voor 1974 nog herinneren, zijn al 

overleden. 

 Het is ook duidelijk dat Turkije de resoluties van het Europees Parlement volledig 

negeert. 

 Daarom moeten de bestaande resoluties van de VN-Veiligheidsraad worden 

gehandhaafd, aangezien dat de enige supranationale organisatie is die echt druk op 

Turkije kan uitoefenen: in lid 5 van Resolutie 550 (1984) van de VN-Veiligheidsraad 

staat expliciet: "roept op tot de overdracht van dit gebied (Varosha) aan het bestuur 

van de Verenigde Naties". In lid 8, onder c), van Resolutie 789 (1992) van de VN-

Veiligheidsraad staat opnieuw: "om het gebied dat momenteel onder de controle van 

de Vredesmacht van de Verenigde Naties op Cyprus staat, uit te breiden tot Varosha". 

 

Aanbevelingen 

1. Spoort de Europese Commissie, de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor 

buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de Raad van de EU en alle EU-lidstaten aan om bij 

de VN-Veiligheidsraad een nieuwe resolutie in te dienen waarin wordt opgeroepen tot 

politieke en economische sancties tegen Turkije naar aanleiding van zijn aanvallen in het 

oostelijke Middellandse Zeegebied en het niet naleven van de resoluties 550 (1984) en 789 

(1992) van de VN-Veiligheidsraad. 
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Bijlage 
 

Vergadering in het EU-Huis 

 
 

Indiener met zijn zoon in het EU-Huis 
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Vergadering met mevrouw Spehar in het hoofdkantoor van UNFICYP 

 
 

Vergadering met mevrouw Spehar in het hoofdkantoor van UNFICYP (2) 
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Huis van indiener 

 
 

Ik heb mijn ziel achtergelaten, doe open! 
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Omheind stadsdeel 

 
 

Omheind stadsdeel (2) 
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