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Indledning 

Udvalget for Andragender foretog en undersøgelsesmission til Famagusta i Cypern den 7.-8. 

maj 2018. Formålet med missionen, der blev ledet af udvalgets formand Cecilia Wikström, 

var at revurdere og ajourføre udvalgets oplysninger om situationen i Famagusta og navnlig 

den afspærrede bydel i byen Varosha inden for rammerne af andragende nr. 733/2004, som 

Loizos Afxentiou indgav på vegne af flygtningebevægelsen i Famagusta, 10 år efter udvalgets 

forrige undersøgelsesmission, som fandt sted den 25.-28. november 2007. 

Mandag den 7. maj afholdt delegationen i Europa-Huset i Nicosia møder med andrageren, to 

civilsamfundsorganisationer, der favner begge lokalsamfund, samt borgmesteren og 

medlemmerne af byrådet i Famagusta, der blev efterfulgt af en arbejdsmiddag med formanden 

for Repræsentanternes Hus Demetris Syllouris som vært og med deltagelse af Republikken 

Cyperns udenrigsminister Nicos Christodoulides og borgmesteren i Famagusta Alexis 

Galanos.  

Tirsdag den 8. maj afholdt delegationen et møde med Elizabeth Spehar, særlig repræsentant 

for FN's Generalsekretær i Cypern og missionschef for FN's fredsbevarende styrke i Cypern 

(UNFICYP), og fortsatte dernæst til Famagusta for at se den afspærrede bydel fra 

tilgængelige steder, herunder gaden over for andragerens hus og en del af stranden i 

Famagusta. Senere på dagen fandt der en pressekonference sted i Famagusta kommunes 

kulturcenter i Deryneia med borgmesteren i Famagusta Alexis Galanos, hvormed den 

officielle del af programmet afsluttedes. 

Historisk baggrund og folkeretten 

I kølvandet på statskuppet, der blev iværksat af den græske militærjunta mod ærkebiskop 

Makarios den 15. juli 1974, invaderede Tyrkiet Cypern den 20. juli 1974. Famagusta blev 

erobret i den anden fase af den tyrkiske invasion i august 1974, da indbyggerne flygtede forud 

for de fremrykkende tyrkiske tropper. En stor del af byen, et område på omkring 6,5 

kvadratkilometer, der i vid udstrækning svarer til Varosha, der i overvejende grad var beboet 

af græsk-cyprioter, blev derefter erklæret for "forbudt område" og afspærret, og adgang dertil 

blev strengt forbudt for alle andre end bemyndiget tyrkisk militærpersonel. I de følgende to år 

blev den systematisk plyndret af den tyrkiske hær. De fleste af de plyndrede genstande blev 

bragt til Tyrkiet, hvor de blev solgt på auktion, mens en række andre genstande blev uddelt til 

illegale bosættere, der blev bragt over til øen fra Tyrkiet. 

Planer om tilbagegivelse af Varosha til bydelens retmæssige indbyggere under FN-

administration blev omhandlet i aftalen på højt niveau fra 1979, FN's Sikkerhedsråds 

resolution 550 (1984) og 789 (1992), Udvalget for Andragenders rapport af 17. juli 2008, 

Europa-Parlamentets erklæring af 14. februar 2012 og Europa-Parlamentets seneste 

beslutning af 6. juli 2017. 

De tyrkiske besættelsesstyrkers fortsatte tilstedeværelse på 37 % af Republikken Cyperns 

område, herunder Varosha, og Tyrkiets og dets illegitime, underordnede administration af de 

besatte områder udgør en åbenbar tilsidesættelse af folkeretten og EU-borgernes 

grundlæggende menneskerettigheder. 

Efter Cyperns EU-tiltrædelse den 1. maj 2004 var Kommissionen, tre formandskaber for 

Rådet og USA's vicepræsident Biden uden held involveret i forsøg på at nå frem til 

"pakkeaftaler", der omfattede tilbagegivelse af Varosha til dens tidligere indbyggere under 

udtrykkelig (LU, FI) eller implicit (BE) FN-administration til gengæld for andre elementer.  
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Udvikling siden den forrige undersøgelsesmission den 25.-28. november 2007 

I 2010 forelagde den daværende præsident for Republikken Cypern Christofias et forslag, 

som omfattede tilbagegivelse af Varosha, hvilket dog ikke førte til noget resultat.  

Da Anastasiades blev valgt som præsident i 2013, foreslog han en pakke med tillidsskabende 

foranstaltninger, der omfattede tilbagegivelse af Varosha. I 2015 blev der for alvor indledt 

væsentlige forhandlinger om en samlet løsning og gjort hidtil usete fremskridt i de fleste af de 

seks forhandlingskapitler, som kulminerede med åbningen af konferencen om Cypern i 

Genève den 11. januar 2017, blot få dage efter at FN's generalsekretærs António Guterres 

tiltrådte.  

Desværre blev konferencen om Cypern afsluttet, uden at der blev indgået en aftale i Crans-

Montana, Schweiz, den 7. juli 2017, hvilket hovedsageligt skyldtes Tyrkiets uforsonlighed 

med hensyn til spørgsmålet om sikkerhed og garantier.  

Genoptagelsen af forligsforhandlingerne om Cypern er fortsat usikker, efter at spørgsmålet 

om udsigten til en genoptagelse af forligsforhandlingsprocessen er blevet kædet sammen med 

den nylige krise angående offshoregasefterforskning. Det lykkedes ikke lokalsamfundenes 

ledere at overvinde dødvandet gennem et socialt arrangement, som Spehar var vært for den 

16. april 2018. I juli 2018 udnævnte FN's generalsekretær Jane Holl Lute som personlig 

udsending for at opnå forståelse af, hvor alle parter står i deres overvejelser efter mødet i 

Crans-Montana.  

Andragende 

Andragende nr. 733/2004, som Loizos Afxentiou i juli 2004 indgav til Udvalget for 

Andragender på vegne af Famagustas Flygtningebevægelse, der repræsenterer over 30 000 

EU-borgere, der siden august 1974 har været flygtninge fra Famagusta, og deres 

efterkommere. 

I andragendet blev der opfordret til, at den afspærrede bydel i Famagusta blev givet tilbage til 

de retmæssige indbyggere inden for rammerne af de omfattende foranstaltninger, som 

Kommissionen har foreslået, for at bringe det tyrkisk-cypriotiske samfunds isolation til ophør. 

I andragendet påtænktes det endvidere i forbindelse med tilbagegivelsen af den afspærrede 

bydel i Famagusta til de retmæssige indbyggere at renovere og foretage en driftsmæssig 

modernisering af havnen i Famagusta. Ved afslutningen af renoveringsarbejdet kunne driften 

af havnen forestås af en havnemyndighed, dvs. en privat virksomhed, som ejes i fællesskab af 

begge samfund. 

Det blev i andragendet påpeget, at en tilbagegivelse af den afspærrede bydel i Famagusta til 

de retmæssige indbyggere ikke ville medføre et behov for forflyttelse af befolkningen i de 

besatte områder, da denne bydel er forblevet ubeboet, siden den blev besat af de tyrkiske 

militærstyrker i august 1974. 

Andragendets erklærede mål var at opnå en by, hvor øens to samfund reelt samarbejder i et 

klima af sikkerhed og gensidig respekt for at opnå en fredelig sameksistens og velstand, som 

de fleste cyprioter ønsker at være fælles om i en genforenet cypriotisk forbundsstat med to 

samfund og to områder. 

N.B. Det er vigtigt her at bemærke, at Rådet den 27. februar 2006 vedtog forordning (EF) nr. 

389/2006 om oprettelse af et instrument for økonomisk støtte til fremme af den økonomiske 

udvikling af det tyrkisk-cypriotiske samfund. På den anden side bør det bemærkes, at Varosha 
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fortsat er afspærret af Tyrkiet, sådan som det fremgår af de relevante dokumenter fra FN's 

Sikkerhedsråd. Selvom den tyrkiske militære besættelse omfatter et område svarende til 37 % 

af Republikken Cyperns område, er Varosha hidtil det eneste utilgængelige og afspærrede 

område i Cyperns besatte del, der er under den tyrkiske hærs direkte kontrol. 

I medfør af nævnte forordning blev der mellem 2006 og 2016 afsat et samlet beløb på 449 

mio. EUR. Fra 2014 til 2020 er der under EU's flerårige finansielle ramme (FFR) afsat 30 

mio. EUR om året. 

Kort resumé af møder 

Indledning 

Alle møder blev åbnet af formanden, som altid indledte med at introducere medlemmerne af 

delegationen, angive missionens mål og spørge de forskellige aktører om, hvilke konkrete 

tiltag de gerne så blive truffet for at opfylde målet med andragendet. 

Formanden afsluttede alle møder med at takke de deltagende parter og forpligte sig til at 

holde andragendet åbent og holde dampen oppe, uden at hun dog afgav løfter, men 

understregede derimod, at politikerne ikke nogensinde kunne eller burde opgive forehavendet, 

og at der skulle og ville blive fundet en løsning på den menneskelige tragedie i Varosha, hvor 

vanskeligt det i den nuværende situation end måtte synes at være.  

Briefinger ved Ierotheos Papadopoulos, chef for Kommissionens repræsentation i Cypern, og 

Andreas Kettis, chef for Parlamentets forbindelseskontor i Cypern 

Kettis og Papadopoulos hilste delegationen velkommen og gav en kort orientering, der 

hovedsageligt fokuserede på følgende aspekter: 

 baggrunden for invasionen og erobringen af Famagusta i august 1974 

 pakken af tillidsskabende foranstaltninger, der omfattede den tilbagegivelse af 

Varosha, som blev foreslået af præsident Anastasiades efter valget i 2013, og det 

tyrkisk-cypriotiske modforslag 

 det fejlslagne forsøg på mægling, der blev foretaget af den amerikanske vicepræsident 

Biden, og som omfattede et forslag om at give en gruppe internationale eksperter 

mulighed for at komme ind i Varosha og rapportere om umiddelbare 

genopbygningsbehov, da han besøgte øen den 21.-22. maj 2014 

 de hidtil usete fremskridt i forhandlingerne mellem de to ledere Anastasiades og 

Akinci mellem maj 2015 og juli 2017 

 afslutningen af konferencen om Cypern i Crans-Montana den 7. juli 2017, som 

hovedsageligt skyldtes manglende enighed om kapitlet om sikkerhed og garantier, som 

er det eneste eksterne aspekt af Cypern-problemet, fordi det indebærer, at der skal 

stilles garanti fra Grækenland, Tyrkiet og Det Forenede Kongerige inden for 

rammerne af garantitraktaten fra 1960 og alliancetraktaten 

 Tyrkiets og den tyrkisk-cypriotiske leders og det tyrkisk-cypriotiske samfunds 

forskellige opfattelser af, hvorvidt en føderal løsning lader sig gøre 

 den nylige krise angående offshoregasefterforskning, der indebar, at Tyrkiets 

flådestyrke blokerede for ENI-fartøjets boreaktiviteter inden for Cyperns eksklusive 

økonomiske zone 
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 Erdogans aggressive retorik i forløbet op til det pludselige tyrkiske præsident- og 

parlamentsvalg den 24. juni. 

Ved afslutningen af briefingen fremsatte formanden nogle meddelelser om sikkerhed, 

kommunikation og andre aspekter af det planlagte besøg i Famagusta den følgende dag. 

Kettis henviste i sine svar på medlemmernes spørgsmål også kort til Den Europæiske 

Menneskerettighedsdomstols afgørelser vedrørende Tyrkiet om ejendomsspørgsmålet, som 

havde resulteret i, at der var blevet udbetalt kompensation i hvert fald i én sag. 

Møde med andrageren 

Loizos Afxentiou mødtes med delegationen sammen med sin søn Andreas, der i kraft af sine 

18 år var indrulleret i Cyperns nationalgarde og aftjente en obligatorisk værnepligt på 14 

måneder.  

Andrageren fortalte igen om, hvordan hans familie flygtede fra Famagusta om aftenen den 14. 

august 1974. De troede, at de kun ville være væk en enkelt nat, og at de ville kunne vende 

hjem den følgende dag. Nu har det varet i næsten 44 år, og han længes stadig efter at vende 

hjem. 

Han forklarede derefter, hvordan en stor del af Famagusta – efter at byen var blevet erobret – 

blev afspærret, erklæret for et militært område og systematisk plyndret af den tyrkiske hær, og 

hvordan den forblev afspærret og overladt til elementerne under direkte kontrol af de tyrkiske 

væbnede styrker og den tyrkiske stat, som et monument over, hvor grusom og meningsløs den 

tyrkiske besættelse er. Hans hus ligger lige bag hegnet til den afspærrede bydel; det er 

plyndret og tomt, men virker stadig dragende, sådan som enhvers eget hjem gør.  

Livet ændrede sig dramatisk den dag, han flygtede fra Famagusta, idet hans familie pludselig 

stod over for at være flygtninge i deres eget land. Den generation, der rent faktisk etablerede 

Famagusta som det levende, kosmopolitiske knudepunkt, den var indtil 1974, er ubønhørligt 

ved at forsvinde og efterlades med dyrebare minder, ar, de har fået af at være flygtninge, og et 

uforløst ønske om at vende hjem, om ikke andet så som deres sidste hvilested. 

Andrageren meddelte delegationen, at han efter resultatet af det seneste forsøg på at løse 

Cypern-problemet i april 2004 og i lyset af Cyperns tiltrædelse af Den Europæiske Union 

udarbejdede andragendet, som han overbragte den netop valgte formand for Europa-

Parlamentet, Josep Borrel Fontelles, den 20. juli 2004. Sammen med 24 andre borgere fra 

Famagusta rejste han på besøg i Europa-Parlamentet og organiserede tillige en 1-dags 

demonstration, der havde til formål at genforene Cypern og give den afspærrede bydel i 

Famagusta tilbage til de retmæssige indbyggere som et første skridt hen imod dette mål. Han 

gentog sin faste beslutning om at vende hjem til Famagusta og tilføjede, at hans familie 

drøftede udsigten til det og var enige om, at de ville vende tilbage i samme øjeblik, som det 

blev muligt. 

Andreas, andragerens søn, beskrev, hvordan både han og hans ældre bror betragter Famagusta 

som deres hjemby, selv om de er født og opvokset i en anden by i Cypern. Han har lært 

Famagusta at kende gennem sine forældre og bedsteforældre og fra sine besøg i byen og 

familiens hus lige bag ved hegnet. 

Andreas blev spurgt, om han havde nogen tyrkisk-cypriotiske venner, og hvad andre græsk-

cyprioter i hans alder mente om tyrkisk-cyprioter. Andreas svarede, at han mødtes med 

tyrkisk-cyprioter gennem sin far, og at han anså dem for at være cypriotiske, men at han 

desværre ikke havde mulighed for at få tyrkisk-cypriotiske venner i de frie områder af 
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Cypern. Han har venner, som går i en privatskole i Nicosia (den engelske skole), hvor der 

også går tyrkisk-cyprioter, og de har sagt, at de ikke har nogen problemer med tyrkisk-

cyprioter. 

I sine afsluttende bemærkninger forventede andragenderen, at Udvalget for Andragender 

aflagde rapport om de nuværende forhold for besættelsen i Famagusta, og bekræftede atter 

konklusionerne fra den tidligere undersøgelsesmission og den tilknyttede rapport fra 2008, 

idet intet har ændret sig i løbet af de sidste 10 år, bortset fra at alle cypriotiske flygtninge, 

herunder flygtninge fra Famagusta, stadig er frataget det liv, de ville have levet, hvis de havde 

haft frihed til at opholde sig i Famagusta og havde været fri for besættelsen. Han sagde 

derefter, at det internationale samfund har reageret på politikker og/eller tiltag fra stater 

(bortset fra Tyrkiet), som truer den internationale fred eller krænker menneskerettighederne 

eller de grundlæggende frihedsrettigheder, ved at pålægge sanktioner som et middel til at 

bringe dem tilbage i overensstemmelse med folkeretten. Han anmodede om, at Udvalget for 

Andragender opfordrede Tyrkiet til at fastsætte en bestemt dato for, hvornår det vil afstå 

kontrollen med den afspærrede bydel i Famagusta til de retmæssige indbyggere, og om at det 

inden denne dato ville gøre det muligt for eksperter, herunder græsk- og tyrkisk-cyprioter, at 

komme ind i den afspærrede bydel med henblik på at vurdere dens tilstand og udarbejde en 

rapport om, hvad der vil være nødvendigt for at puste nyt liv i den. Hvis Tyrkiets regering 

ikke indvilliger i denne opfordring, skal Den Europæiske Union opfordre til, at der 

iværksættes sanktioner mod Tyrkiet, indtil landet overholder folkeretten og ophører med at 

krænke de europæiske borgeres menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder.  

Møde med repræsentanter for civilsamfundsorganisationer, der favner begge lokalsamfund 

Yiota Afxentiou og Serdar Atai, der repræsenterer to organisationer, der favner begge 

lokalsamfund, henholdsvis "Famagusta Our City" og "Famagusta Initiative", gjorde rede for 

følgende punkter: 

 De er fast overbeviste om, at tilbagegivelsen af Varosha til dens retmæssige 

indbyggere kan gennemføres uafhængigt af en samlet løsning. 

 Et sådant skridt ville udgøre en overordentlig tillidsskabende foranstaltning. 

 Borgerne i Famagusta befinder sig i denne situation på grund af politiske dagsordener, 

der ødelægger forbindelserne mellem de to samfund. 

 Opfordring til, at EU yder en indsats for at føre tilbagegivelsen af Varosha ud i livet. 

 Rehabilitering af havnen i Famagusta og dens drift under EU's tilsyn ville kunne 

ledsage Varoshas tilbagegivelse til de retmæssige indbyggere. 

 Tyrkiet bruger uheldigvis Varosha som en forhandlingsbrik. 

 Den græsk-cypriotiske og tyrkisk-cypriotiske græsrodsorganisation gik i 2012 

sammen og afholdt i april 2014 for første gang en fælles højtideligholdelse af 

Langfredag for 5 000 mennesker fra begge samfund. 

 Den løbende tilrettelæggelse af sådanne fælles arrangementer er meget nyttig, når det 

gælder om at fremme forsoningen mellem de to samfund. 

Delegationen hørte derefter en meget følelsesladet bøn fra en kvinde ved navn Tonia og 

hendes moder Cleopatra, som beklagede tabet af deres værdigenstande, der var blevet solgt på 

auktion af den tyrkiske besættelseshær; de krævede i det mindste at få erindringen om dem 

tilbage. 
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Møde med borgmesteren i Famagusta Alexis Galanos og lederne af de politiske grupper i 

byrådet i Famagusta 

Galanos gjorde rede for følgende punkter: 

 Famagusta er et problem, der indebærer menneskelige tragedier, og et humanitært 

spørgsmål, ikke et forhandlingsspørgsmål. I denne sammenhæng afviste han Tyrkiets 

anvendelse heraf som en forhandlingsbrik. 

 Mindede om FN's Sikkerhedsråds resolution 550 og 789. 

 Tilbagegivelsen af Varosha ville udgøre en overordentlig tillidsskabende 

foranstaltning. 

 Bekræftede byrådet i Famagustas ønske om at blive genforenet med det tyrkisk-

cypriotiske samfund og sammen opbygge Forbundsrepublikken Cypern. 

 Opfordrede delegationen til at genfremsætte sine tidligere beslutninger, stå fast på de 

europæiske principper og afvise det afpresningsspil, som Tyrkiet spiller. 

 

Arbejdsmiddag med formanden for Repræsentanternes Hus Demetris Syllouris 

Syllouris hilste delegationen velkommen og glædede sig over den nye undersøgelsesmission 

10 år efter den forrige samt udtrykte sin påskønnelse af Parlamentets fortsatte støtte til det 

cypriotiske folks kamp for retfærdighed. Udvalget for Andragender spiller ifølge ham en 

afgørende rolle med hensyn til at knytte borgerne til EU-institutionerne og bygge bro over 

Unionens demokratiske underskud. Selv om udvalgets afgørelser ikke er bindende, forventede 

han, at EU og dets institutioner gav udtryk for konkret solidaritet og udøvede øget pres på 

Tyrkiet, for at landet fuldt ud kan opfylde sine forpligtelser som kandidatland og opgive sin 

uforsonlige holdning og ekspansionistiske politik. Enhver løsning på Cypern-problemet skal 

ifølge ham ske under hensyntagen til FN's Sikkerhedsråds resolutioner og beslutninger og 

være i fuld overensstemmelse med EU's værdier og principper, gældende EU-ret, folkeretten 

og respekten for menneskerettighederne. I den sammenhæng henviste han til FN's 

Sikkerhedsråds resolution 550 og 789 og Repræsentanternes Hus' igangværende bestræbelser, 

herunder dets egne beslutninger, på at give Varosha tilbage til dens retmæssige indbyggere, 

hvilket er et centralt element i løsningen af Cypern-problemet. Som en tillidsskabende 

foranstaltning kunne dette blive en katalysator for en samlet løsning ved at skabe betingelser 

for samarbejde, gensidig respekt og tillid mellem de to samfund i Cypern. Han bekræftede, at 

den græsk-cypriotiske side var fast besluttet på at finde en omfattende, retfærdig og holdbar 

løsning på Cypern-problemet. Endelig udtrykte han håb om, at besættelseshæren for en gangs 

skyld kunne ophøre med sin uforsonlige og provokerende fremfærd og give delegationen 

mulighed for – selv i sidste øjeblik – at rejse ind i den afspærrede bydel i Famagusta og med 

egne øjne se konsekvenserne af den tyrkiske invasion. 

Republikken Cyperns udenrigsminister Nicos Christodoulides bød på sin side Udvalget for 

Andragenders undersøgelsesdelegation til det besatte Famagusta velkommen. Han lagde 

særlig vægt på denne mission, fordi den blev gennemført af Parlamentet, den eneste EU-

institution, som er direkte valgt af EU-medlemsstaternes borgere. Udvalgets besøg fandt 

samtidig sted på et helt særligt tidspunkt, sagde han, idet man netop nu var vidne til et forsøg 

fra FN's generalsekretærs side på at genoptage forhandlingerne efter det sidste fejlslagne 

forsøg i Crans-Montana, hvor man for første gang, siden forhandlingerne blev indledt i 1976, 

var meget tæt på at nå frem til en aftale. Cypern-problemet er et europæisk problem, mente 
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han og glædede sig over EU-institutionernes forsøg på at nå frem til en løsning, som ikke 

afviger fra EU's værdier og principper, og som vil være forenelig med gældende EU-ret. 

Betydningen af en tilbagegivelse af den afspærrede bydel Varosha til de retmæssige 

indbyggere, hvilket kan fungere som katalysator for bestræbelserne på at finde en løsning på 

Cypern-problemet, er meget klart formuleret i FN's Sikkerhedsråds resolutioner og 

Parlamentets beslutninger. Det er derfor særlig vigtigt at beholde spørgsmålet om 

tilbagegivelse af den afspærrede bydel Varosha på dagsordenen og skabe opmærksomhed 

omkring det over for medierne, fordi det også indebærer en åbenbar krænkelse af 

menneskerettighederne. Dette er just et af de vigtigste resultater af udvalgets besøg, sagde 

han. Efter dette besøg og vedtagelsen af missionsrapporten kunne Parlamentets formand i 

forbindelse med et kommende plenarmøde gøre Det Europæiske Råd opmærksom på 

spørgsmålet om den afspærrede bydel Varosha. Med hensyn til overgangsstedet i Deryneia, 

der fører til den afspærrede bydel, bekræftede han, at de relevante procedurer for dets åbning 

var i en fremskreden fase, og han håbede, at det ville blive åbnet senest den 1. juli 2018, som 

aftalt. Det ville være en meget positiv udvikling, som også ville styrke kravene vedrørende 

tilbagegivelsen af Varosha. 

 

 

Møde med Elizabeth Spehar, FN's generalsekretærs særlige repræsentant i Cypern og 

missionschef for FN's fredsbevarende styrke på Cypern (UNFICYP) 

Spehar gav en meget varm velkomst til delegationen og fortsatte med en orientering om den 

aktuelle situation på øen, FN's rolle på stedet og status siden mødet i Crans-Montana: 

 Der blev mellem maj 2015 (valg af Akinci) og juli 2017 opnået hidtil usete fremskridt 

i mange af forhandlingskapitlerne. De to vanskeligste forhandlingskapitler (ud af de 

seks) blev behandlet hen imod slutningen: Der skete et gennembrud angående 

territorium, hvorefter kun spørgsmålet om sikkerhed og garantier udestod. 

 

 Dette førte til åbningen af konferencen om Cypern i januar 2017, som fortsatte i 

Crans-Montana i juni-juli, med en "pakkemetode" og behovet for en aftale på tværs af 

kapitler. FN's nyvalgte generalsekretær spillede en meget aktiv rolle i den endelige 

forhandlingsrunde og fremlagde Guterres-rammen.  

 

 Spehar henviste til Guterres-rammen som et af de største resultater og "arven" fra 

Crans-Montana-mødet, som ikke burde spildes, da den kunne være en nøgle til 

fremtidig fornyelse af processen. 

 

 Efter afslutningen af konferencen om Cypern den 7. juli 2017 er der ikke ført 

forhandlinger, og mistilliden mellem parterne er blevet øget. 

 

 FN's generalsekretærs mulighed for at optræde som mellemled er fortsat til stede inden 

for FN's Sikkerhedsråds mandat, men FN har behov for, at alle parter vender tilbage til 

forhandlingsbordet med en fælles vision af, hvor de skal hen, og hvordan de kommer 

derhen. 
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 Dette vil først ske, når parterne og navnlig de to ledere (der er tale om en "leder-ledet"-

proces) føler, at det er muligt at vende tilbage til meningsfulde og resultatorienterede 

forhandlinger. 

 

 Den uformelle middag med de to ledere, som Spehar var vært for den 16. april 2018, 

var venskabelig, men ufyldestgørende. 

 

 Der er behov for en mere struktureret og formel proces for at finde ud af, hvor alle 

parterne står. Med henblik herpå er generalsekretæren i øjeblikket i gang med at 

udpege en midlertidig udsending1, der i den nærmeste fremtid vil holde samråd med 

alle parter for at undersøge resultaterne af deres overvejelser siden afslutningen på 

konferencen om Cypern. 

 

 Varosha har altid udgjort et centralt element blandt de væsentlige spørgsmål 

vedrørende Cypern-problemet, som der er brug for at få løst, og har ofte været 

genstand for opfindsomhed, hvor forskellige lande, forskellige enheder og også FN på 

forskellige tidspunkter har forsøgt at undersøge, om løsningen på spørgsmålet om den 

afspærrede bydel i Varosha kunne være en form for tillidsskabende foranstaltning, 

eller om den eventuelt kunne give et gennembrud i forhold til en samlet løsning. 

 

 Dette har i tidens løb desværre vist sig ikke at være muligt, da de forskellige græsk-

cypriotiske og tyrkisk-cypriotiske forslag i denne sammenhæng aldrig har været 

forenelige. 

 

 

Den militære UNFICYP-medarbejder gav yderligere oplysninger om situationen i Varosha, 

herunder en powerpointpræsentation: 

 Varoshas sydlige grænse er omtvistet, og UNFICYP havde oprettet seks observationsposter i 

Varosha, hvoraf to stadig er bemandet i dag, for at opretholde den militære status quo for 

Varoshas indhegnede område. 

 

 FN's holdning er, at ansvaret for opretholdelse af status quo for Varoshas indhegnede 

område siden 1974 har ligget hos de tyrkiske styrker og i sidste ende hos Tyrkiets 

regering. 

 

 UNFICYP's aktiviteter i Varosha er begrænsede, adgang dertil er kun mulig gennem 

de tyrkiske styrkers kontrolpost i nord, og der tillades kun mobile patruljer fra FN, der 

er pålagt begrænsninger såsom ingen standsning, hastighedsbegrænsninger og kørsel 

af en bestemt rute. 

Spehar gav følgende svar på medlemmernes spørgsmål: 

                                                 
1 I juli 2018 udnævnte generalsekretæren Jane Holl Lute til denne post. 
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 om Guterres-rammen: Det er meningen, at den skal være fortrolig, og 

medieberetninger har kun skabt forvirring. Den vil imidlertid blive drøftet og 

præciseret i forbindelse med de kommende høringer af parterne 

 

 om Varoshas grænser: Der har aldrig været en aftale mellem FN og de krigsførende 

styrker om de præcise våbenstilstandslinjer, idet der var en våbenhvile i 1974, men 

aldrig blev indgået en våbenhvileaftale 

 

 om FN's fremme af planen om at give en ekspertgruppe adgang til Varosha med 

henblik på at vurdere behovene for genopbygning: Dette er én af idéerne blandt de 

mange tillidsskabende foranstaltninger, der har været i omløb i årenes løb. USA's 

vicepræsident Biden luftede under sit besøg i maj 2014 en tanke svarende til denne, 

men desværre bar den ikke frugt, og ingen af disse kreative idéer er hidtil blevet 

accepteret 

 

 om åbningen af overgangsstederne i Deryneia og Lefka: FN glæder sig over 

gennemførelsen af denne tillidsskabende foranstaltning, som parterne enedes om i 

fællesskab, og som vil være til gavn for begge samfund 

 

 om Erdogans rolle: Den tyrkiske regering er en væsentlig part i disse drøftelser, når 

det drejer sig om sikkerhed og garantier, og generalsekretæren mødes regelmæssigt 

med Tyrkiet, ligesom han regelmæssigt mødes med mange andre vigtige 

medlemsstater. Når han mødes med Erdogan, plejer Cypern at være ét af de berørte 

emner, men det er ikke det eneste emne. 

Besøg i Famagusta  

Efter mødet med Spehar hentede delegationen andrageren på vejen og kørte derefter med bus 

til Famagusta for at se den afspærrede bydel fra tilgængelige steder. Under turen gav både 

andrageren og Attalides fra EPLO i Cypern delegationen værdifuld indsigt i Famagustas 

enestående historie. 

Adgangen til de besatte områder gennem overgangsstedet i Strovilia forløb uden problemer. 

Fra det tidspunkt, hvor delegationens bus passerede ind i de besatte områder, blev den 

ledsaget af repræsentanter for den illegale underordnede administration ("embedsmænd fra 

udenrigsministeriet" og "politi") samt af medlemmer af den tyrkiske ultranationalistiske 

organisation, der er kendt som "De grå ulve". 

Delegationen foretog en rundtur langs den afspærrede bydel, herunder et kort ophold for at se 

andragerens hus (lige bag hegnet), hvor andrageren gav en kort præsentation for 

delegationsmedlemmerne, som kunne bevidne, hvilken tilstand de europæiske flygtninges 

huse står i: plyndret og overladt til elementerne bag et hegn med gentagne skilte, der oplyser 

om, at det indhegnede område er et "militærområde", og at det er forbudt at tage billeder og 

optage videoer. Fra andragerens hus gik delegationen til fods over til hans sognekirke Ayia 

Zoni fra det 16. århundrede. Den var knap nok synlig bag gamle rustne betonfyldte olietønder, 

og dens kors var knækket af, men dens smukt udskårne klokketårn var stadig et vidnesbyrd 

om dens århundredgamle pragt.  
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Delegationen besluttede at tage en uplanlagt omvej hen til det eneste indgangssted til 

Varosha, under bevogtning af de tyrkiske styrker, hvor formanden forlod bussen, gik hen til 

kontrolposten og bad om at få den tyrkiske kommandant, der angiveligt hed Ali, i tale med 

henblik på at anmode om, at delegationen fik adgang til den afspærrede bydel. Formanden fik 

at vide, at hun skulle vente på, at den tyrkiske kommandant kom og mødte hende ved porten, 

og hun så, at han begyndte at gå over mod hende, men at han så syntes at modtage et 

telefonopkald, hvorefter han vendte ryggen til hende og gik væk derfra. Delegationen fik 

derfor ikke lov til at komme ind i Varosha. 

Besøg på de tilgængelige dele af Famagusta strand, hvorfra strandpromenaden i den 

afspærrede bydel Varosha kan ses, men ikke fotograferes, da den betragtes som et 

"militærområde" 

Delegationen fortsatte med et besøg på Famagusta strand, hvor "De grå ulve" havde hængt 

tyrkiske flag op og på en meget foruroligende måde forsøgte at henvende sig til delegationens 

medlemmer, navnlig formanden. 

Formanden og i mindre grad de øvrige medlemmer af delegationen blev straks derefter 

antastet af en folkemængde på ca. 150 Famagustaborgere (hovedsagelig græsk-cyprioter), 

som under høje råb, og mange af dem i desperation og tårer, udtrykte deres ønske om at vende 

tilbage til deres hjem, samtidig med at de inden for en kort afstand var flankeret af ca. 20 "Grå 

ulve", der viftede med det tyrkiske flag og flaget for Den Tyrkiske Republik Nordcypern, og 

som med deres højre hånd formede det karakteristiske tegn for deres organisation.  

Som forventet var sikkerhedsforholdene under dette særlige besøg, som varede ca. 30 

minutter, langt fra ideelle, da atmosfæren var meget anspændt. I den forbindelse er det langt 

fra sikkert, at de medlemmer af "politiet", der var til stede på stranden, ville have grebet ind i 

tilfælde af en hændelse, og i bekræftende fald i hvilket omfang, da "De grå ulve" er kendt for 

at gå straffri fra deres forbrydelser og aldrig er blevet retsforfulgt. 

Pressekonference med borgmesteren i Famagusta Alexis Galanos i Famagusta kommunes 

kulturcenter i Deryneia  

Efter besøget på Famagusta strand passerede delegationen på vej tilbage til de områder, hvor 

Republikken Cyperns regering udøver faktisk kontrol, gennem det samme 

grænseovergangssted i Strovilia, og fortsatte videre til den planlagte pressekonference i 

Deryneia. 

En folkemængde på ca. 300 Famagustaborgere, der var blevet transporteret i lejede busser fra 

Nicosia, Limassol og Larnaca, gav delegationen en meget følelsesladet velkomst, inden 

pressekonferencen startede. 

"Sympati for Varosha kan ikke sløre den smertefulde sandhed", som det stod at læse i de 

lokale medier. 

Formanden erklærede følgende:  

UDDRAG: 

"Der er gået 44 år (siden den tyrkiske invasion), og det internationale samfund (FN, EU osv.) 

har gjort det, det kunne, Cypern har tiltrådt EU, og vi kommet her i dag for at følge op på 

andragendet og vores forrige besøg i 2007. Det er et meget følsomt tidspunkt for Cypern og 

Europa, for tiden rinder ud, mens den ene generation følger efter den anden, og de to samfund 

begynder at glemme, hvordan de kan leve sammen. Jeg kan ikke stille jer i udsigt, at dette 
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besøg vil løse konflikten og situationen, ingen udsigt overhovedet, men jeg kan love jer, at 

dette udvalg tager situationen meget alvorligt og forsøger at undersøge ethvert muligt lille 

skridt fremad, der kan tages. Det betyder, at vi anvender politiske evner og en enorm 

opfindsomhed i denne proces. Vi gentager den dybe overbevisning, som vi sidst fremførte i 

vores beslutning fra juli 2017, om at tilbagegivelsen af Famagusta kunne være et meget godt 

udgangspunkt for en fuldstændig genforening af øen, men Kommissionen og Rådet er en 

smule tilbageholdende med hensyn til dette. Det handler naturligvis om de grundlæggende 

værdier og principper, som EU bygger på. Det var vanskeligt at forklare de meget desperate 

mennesker, vi mødte under vores besøg, at det eneste, vi kan gøre, er at lytte til og italesætte 

deres krav, holde dampen oppe og lade dem vide, at de ikke står alene, og at vi står sammen 

med dem i sagen, jeg og mine kolleger, alle sammen, og at vi i dag ikke bare er europæere, 

men også Famagustaborgere, hver og én af os". 

Borgmesteren i Famagusta Alexis Galanos sagde, at Famagusta "ikke blot er en 

tillidsskabende foranstaltning. Den er meget mere end det. Den er et humanitært problem for 

Europa". 

De tyrkisk-cypriotiske medier blev også inviteret til pressekonferencen, men det lod til, at 

ingen var til stede. 

Konklusioner og fremtidsperspektiver 

 Til trods for meget følelsesladede møder med andrageren, hans søn og andre 

flygtninge fra Varosha, som efterspurgte konkrete tiltag fra PETI-delegationen, er det 

vanskeligt i den nuværende politiske sammenhæng at se, at en pakke af 

tillidsskabende foranstaltninger, som omfatter tilbagegivelse af Varosha til de 

retmæssige indbyggere, er mulig uden en samlet løsning. En vigtig, konkret 

tillidsskabende foranstaltning såsom tilbagegivelsen af Varosha til de retmæssige 

indbyggere med den udsigt til fredelig sameksistens mellem græsk- og tyrkisk-

cyprioter, som dette indebærer, kan være den eneste måde, hvorpå man kan fremme 

bestræbelserne på at nå frem til en samlet løsning på Cypern-spørgsmålet.  

 Alle tidligere forsøg fra de tre EU-formandskaber i 2005, 2006 og 2010 samt den 

amerikanske vicepræsident Bidens masterplan for Famagusta i maj 2014 med henblik 

på at indgå "pakkeaftaler", der omfattede tilbagegivelse af Varosha til de retmæssige 

indbyggere under FN-administration til gengæld for andre elementer, er indtil videre 

mislykkedes. De forslag, der blev indgivet af de græsk-cypriotiske ledere vedrørende 

tilbagegivelse af Varosha, har heller ikke vist sig at give resultater.  

 Det er tydeligt, at Tyrkiet ser Varosha som en af de vigtigste forhandlingsbrikker i 

slutspillet om den territoriale tilpasning i forbindelse med forligsforhandlingerne. 

 Både Kommissionen og FN er af den opfattelse, at en samlet løsning, der nås ved en 

aftale mellem lederne af de to samfund, er den mest effektive metode til at løse 

problemerne vedrørende Cypern-spørgsmålet, herunder tilbagegivelse af Varosha til 

de retmæssige indbyggere. 

 Behovet for en sådan løsning er imidlertid både presserende og kritisk: Allerede i 

PETI-rapporten fra for 10 år siden blev der advaret om, at der var fare for, at tiden var 

ved at rinde ud, fordi folk på begge sider af øen var begyndt at glemme, hvordan man 

lever sammen og taler hinandens sprog. Generationerne bliver ældre, og mange af 

dem, der husker Cypern fra før 1974, er allerede gået bort. 
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 Det er også tydeligt, at Tyrkiet fuldstændig tilsidesætter Europa-Parlamentets 

beslutninger. 

 Derfor bør man håndhæve de eksisterende resolutioner fra FN's Sikkerhedsråd, som er 

den eneste overnationale organisation, der kan lægge et egentligt pres på Tyrkiet: I 

FN's Sikkerhedsråds resolution 550 (1984) hedder det udtrykkeligt i punkt 5: 

"opfordrer til at overføre dette område (Varosha) til De Forenede Nationers 

administration". I FN's Sikkerhedsråds resolution 789 (1992) hedder det i stk. 8, litra 

c), igen, at "det område, der kontrolleres af De Forenede Nationers fredsbevarende 

styrke i Cypern, udvides til også at omfatte Varosha". 

 

Indstillinger 

1. Opfordrer Kommissionen, den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og 

sikkerhedspolitik, Rådet for Den Europæiske Union og alle EU-medlemsstaterne til at 

forelægge en ny resolution i FN's Sikkerhedsråd med opfordring til at iværksætte politiske og 

økonomiske sanktioner mod Tyrkiet for dets aggressive fremfærd i det østlige 

Middelhavsområde og dets manglende overholdelse af FN's Sikkerhedsråds resolution 550 

(1984) og 789 (1992). 
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Møde i Europa-Huset 

 
 

Andrageren sammen med sin søn i Europa-Huset 
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Møde med Spehar i UNFICYP's hovedkvarter 
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Andragerens hus 

 
 

"Jeg efterlod min sjæl derinde, luk op!" 
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Den afspærrede bydel 
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