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Anotace 

Cílem této práce je analýza a vysvětlení základních parametrů vývoje v oblasti lidských 

práv Kurdů v Turecku v souvislosti s přístupovými jednáními Turecka a Evropské unie 

a potvrzení hypotézy, že tlak Evropské unie na Turecko v souvislosti s přístupovými 

jednáními vede k posílení lidských práv a základních svobod Kurdů. Tato hypotéza je 

ověřena srovnáním situace v oblasti lidských práv Kurdů v době žádosti Turecka o 

členství v EU, respektive v době, kdy byl Turecku přiznán status kandidátské země a 

situace v současnosti. Srovnání bude založeno především na zprávě o pokroku Turecka 

za rok 1998 a na zprávě o pokroku Turecka za rok 2009. Práce se také dotkne témat 

kurdského nacionalismu a působení Kurdské strany pracujících, a motivů, které vedou 

Evropskou unii a Turecko ke společnému jednání a vstupu, přičemž zmíní další faktory 

jako je turecká ekonomika, či geografie.  

Annotation 

The aim of this work is to analyze and interpret the basic parameters and progress of the 

human rights of the Kurds in Turkey in the context of accession negotiations with 

European Union, as well as confirmation of the assumption, that EU pressure on Turkey 

in the context of accession negotiations leads to the strengthening of human rights and 

fundamental freedoms of the Kurds. This assumption is verified by comparison of the 

situation of human rights of the Kurds in the time, when Turkey was admitted candidate 

status and situation at present. The comparison will be based primarily on the Regular 

Report on Turkey’s Progress Towards Accession for the year 1998 and the Regular 

Report on Turkey’s Progress Towards Accession for the year 2009. The work also 

mentions the theme of Kurdish nationalism and the effect of the Kurdistan Workers 

Party, and the motives, which led the European Union and Turkey to joint meetings 

about accession, and mentions as well other factors such as the Turkish economy, and 

geography. 
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1 ÚVOD 

1.1 Představení tématu 

Turecká republika neboli Turecko je moderním demokratickým sekulárním státem, jenž 

se rozkládá na hranici Evropy a Asie, ve které leží z větší části. Tato země je mimo jiné 

členem NATO a od roku 1949 také členem Rady Evropy.  O členství v Evropské unii 

usiluje již od roku 1959, to znamená více než padesát let. Statut kandidátské země mu 

byl přiznán v roce 1999 a samotné přístupové rozhovory začaly v roce 2005. Posledním 

datem, které bylo v souvislosti se vstupem Turecka do EU zmiňováno, byl rok 2014, 

což se v současné době zdá být stále nereálné. Pro vstup do Unie musí Turecko splnit 

mimo jiné i podmínky EU známé jako kodaňská kritéria a to: stabilní instituce 

garantující demokracii, právní stát, ochrana lidských práv a respektování menšin, 

fungující tržní hospodářství a věrnost politickým, hospodářským a měnovým cílům 

Unie. V současné době mezi Tureckem a EU existuje pouze celní unie. Tato práce se 

však nebude věnovat komplexní problematice vstupu Turecka do EU, ale pouze její 

části, a to problematice lidských práv menšin, konkrétně menšiny kurdské. Téma vstupu 

Turecka do Evropské unie se může zdát jako svým způsobem extravagantní nebo 

moderní. Výběr tohoto tématu měl ale jiný důvod. V neziskovém sektoru jsou závěry 

podávány jednoznačně – Turecko nepatří do EU, nechceme Turecko v EU a to 

minimálně několik dalších let. K tomuto závěru došla například asociace Evropské 

hodnoty v roce 2007, která preferuje jinou formu spolupráce s Tureckem, než úplné 

členství.  Její předseda Radko Hokovský říká, že „rozšíření podle nás rozhodně není 

vždy tím nejvhodnějším nástrojem pro nastavení co nejužších a vzájemně výhodných 

partnerských vztahů, o které jde hned po soudržnosti unie především.“1 Důvody pro toto 

sdělení však nebyly jednoznačné. Jednalo se většinou o rozdílnost náboženství, kdy 

téma „islamizace Evropy“ dosáhlo vrcholu své „popularity“. Také zaostalost některých 

částí Turecka a právě porušování lidských práv patřily mezi důvody odmítnutí. Jelikož 

má otázka vstupu Turecka do EU mnoho svých příznivců i odpůrců, jejichž závěry 

nelze brát vždy jako směrodatné, je pak logickou cestou samostatné vypracování 

analýzy, která odpoví alespoň na některé otázky. 
                                                           
1
 HOKOVSKÝ, Radko. Výroční zpráva 2007. Evropské hodnoty o.s. [online] 2008. Dostupný z WWW: 

http://www.europeanvalues.net/docs/EV_annual_report_2007.pdf Str. 7 
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1.2 Metodologie 

Cílem práce je analýza a vysvětlení základních parametrů vývoje v oblasti lidských práv 

Kurdů v Turecku v souvislosti s přístupovými jednáními Turecka a Evropské unie. 

Základní hypotéza zní, že tlak Evropské unie na Turecko v souvislosti s přístupovými 

jednáními vede k posílení lidských práv a základních svobod Kurdů. Tato hypotéza 

bude ověřena srovnáním situace v oblasti lidských práv Kurdů v době žádosti Turecka o 

členství v EU, respektive v době, kdy byl Turecku přiznán status kandidátské země2 a 

situace v současnosti. Srovnání bude založeno na zprávě o pokroku Turecka za rok 1998 

a na základě změn, které v Turecko proběhly. Jednotlivé připomínky Evropské unie 

z roku 1999 budou konfrontovány se situací současnou, z čehož jasně vyplyne, jestli 

v Turecku došlo k vyžadovaným změnám. Práce také zohlední vliv některých 

doplňujících faktorů, zejména kurdského nacionalismu a působení Kurdské strany 

pracujících, což je nezbytné vzhledem k trvajícímu velkému vlivu PKK v této oblasti, 

jenž významnou měrou postavení Kurdů ovlivňuje. Práce se také stručně dotkne 

motivů, které vedou Evropskou unii a Turecko ke společnému jednání a vstupu, 

přičemž zmíní další faktory jako je turecká ekonomika, či geografie. Úzké zaměření na 

jednu oblast – lidská práva Kurdů, bez popsání souvislostí by mohlo vést 

k nejednoznačným a zavádějícím závěrům. Navíc je třeba uvést, proč vlastně Turecko o 

vstup usiluje a z jakých důvodů o něm EU začala vyjednávat. Vzhledem ke špatné 

 dostupnosti relevantních materiálů a zpráv (zvlášť o současné situaci v oblasti) budou 

zpracovány především oficiální prohlášení institucí Evropské unie a Turecka.  

1.3 Literatura 

Primárními zdroji informací pro kvalitní srovnání budou tedy především Zprávy 

Evropského parlamentu o pokroku Turecka a také výňatky z turecké legislativy a 

prohlášení turecké vlády. Mezi primární zdroje budou dále patřit oficiální prohlášení a 

zprávy Evropské komise. Tyto podklady představují oficiální postoje hlavních aktérů, 

tedy Turecka a Evropské unie, i když je zřetelná variabilita těchto postojů podle 

momentální situace v jednotlivých členských státech a také momentální situace ve 

vzájemných mezinárodních vztazích. Zjednodušeně řečeno - kladné, či záporné 

hodnocení pokroku Turecka se v těchto zdrojích odráží od momentální převahy pro-

                                                           
2
 10. prosince 1999 na summitu v Helsinkách. 



5 

 

tureckého, či proti-tureckého postoje jednotlivých evropských vlád. Pomyslná křivka 

tak vede od jisté euforie z pokroku Turecka, jež byla zaznamenána v prvních zprávách 

až po stoupající kritiku v současnosti, která odráží především negativní postoj Francie a 

Německa, jakkoliv tento negativní postoj není žádnou novinkou. Tato oficiální 

prohlášení budou podporována sekundární literaturou, kterou tvoří publikace, studie, 

práce a články expertů a novinářů touto problematikou se zbývajících. Jedná se jak o 

publikace, které zpracovávají historický vývoj oblasti, problematiku Kurdů, význam 

náboženství, historii mezinárodních vztahů významných aktérů a slouží víceméně pro 

popisnou část práce (např. Pavel Hradečný - Řekové a Turci, Kemal Kirişci - The 

Kurdish question and Turkey,  Rugman and Hutchings – Atatürk‘s Children, Emil 

Souleimanov a kol. – Politický islám, Hubert Smekal – Lidská práva v Evropské unii) , 

tak o odborné články a studie, které na toto nebo podobné téma byly již napsané a 

publikované a představují závěry daných autorů (např. Serap Yazici - A Guide to the 

Turkish Public Law Order and Legal Research, Ünal Şeref -  Turkish Legal System and 

the Protection of Human Rights, Tereza Kolářová - Kurdský nacionalismus v Turecku, 

Michelle Domke - Turkey's Human Rights Record, Hubert Smekal - Lidská práva v 

Evropské unii, B.Brandtner a A. Rosas - Human Rights and the External Relations of 

the European Community). Vzhledem k tomu, že kurdská otázka bývá málokdy dávána 

přímo do souvislosti se vstupem Turecka do Evropské unie a více prostoru je 

v literatuře věnováno problematice kurdského nacionalismu, budou z posledně 

jmenovaných prací čerpány převážně informace, které se vztahují k problematice 

lidských práv Kurdů. Další informace budou čerpány také z tureckých a evropských 

časopisů a deníků a (např. Zaman, Turkish Weekly, The Economist, Respekt, Reflex, 

Týden). Informace z časopisů a deníků přinášejí především poslední, aktuální a 

nezpracované informace. Vzhledem k popularitě tématu vstupu Turecka do EU existuje 

i nepřeberné množství článků, které nejsou příliš důvěryhodné a jsou psány jak 

fanatickými odpůrci Turecka a tzv. islamobijci, tak naopak nadšenými stoupenci 

Turecka. Stejně tak jsou prezentovány pro-kurdské či proti-kurdské postoje. Tento druh 

článků a příspěvků bude využíván pouze pro ilustraci rozdílnosti postojů. Česká 

literatura se problematice Kurdů věnuje minimálně a tak další zdroje, které jsem pro 

práci využila, byly starší diplomové a bakalářské práce. Žádná z prací se nezaměřuje 

úzce na problematiku lidských práv Kurdů, ale buď na problematiku přístupu Turecka 

do Evropské unie, nebo problematiku lidských práv celkově. Práce Miry Tursunalievy 
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Turkey and the Kurds dokonce mapuje vývoj problematiky Kurdů z historické 

perspektivy. Popisuje změnu postavení Kurdů v rámci Turecka od jejich prvního 

výskytu několik tisíc let před Kristem, přes Osmanskou říši, vládu Mustafa Kemala až 

po dnešní situaci, kde hraje, podle autorky, největší roli Kurdská strana pracujících.3 

Možný budoucí vliv Evropské unie zvažuje v závěru práce, což je logické vzhledem 

k roku napsání práce 2004, kdy ještě nebyl tlak unie tak výrazný. Práce ale dobře 

popisuje původ Kurdů, kdo jsou a kde se vlastně vzali, což je pro pochopení celého 

problému klíčové. Další prací, která byla na podobné téma zpracována, byla práce 

Terezy Letáčkové Podstatné otázky vstupu Turecka do Evropské unie. Letáčková však 

pracuje s neověřenými nebo špatně ověřenými údaji. Například konec zmrazení vztahů 

Turecka a EU uvádí v roce 19834, kdy v Turecku proběhly po vojenském převratu první 

volby – to ale neznamenalo automatické uvolnění vztahů s EU. Navíc používá 

nepodložená tvrzení, která jsou dost neobjektivní až zaujatá. Například tvrzení o záměru 

Kurdů provádět ozbrojený boj v Německu i v Turecku. Letáčková považuje Kurdy za 

jednu skupinu chtivou boje. Doslova pak říká, že “ambice na sebeurčení pramení 

z nenaplněných představ o autonomním kurdském státu, který měl vzniknout podle 

názoru Kurdů po první světové válce.“5 Což však není pouze nějakým výmyslem 

Kurdů, ale fakt vyplývající ze Sévreské smlouvy. Omezování základních práv Kurdů 

připisuje následkům kurdských povstaleckých akcí, vůbec nezmiňuje jejich omezení 

především za Mustafa Kemala. Práci tak nelze brát jako důvěryhodný zdroj, jelikož 

autorka dostatečně neprověřuje fakta a neodkazuje na zdroje. Informace o Kurdské 

straně pracujících jsou čerpány mimo jiné (literatura zkoumající PKK je poměrně 

rozmanitá) z diplomových prací Kurdská strana práce Aleny Sadiqové a Kurdský 

nacionalismus v Turecku Terezy Kolářové. Z těchto prací jsou čerpány pouze podklady 

pro kapitolu o PKK. Sadiqová se věnuje přímo historii a problematice PKK, na rozdíl 

od Kolářové, která popisuje celou problematiku kurdského nacionalismu, což je pro 

                                                           
3
 TURSUNALIEVA, Mira. Turkey and the Kurds. Praha, 2004. 91 s. Diplomová práce. Univerzita Karlova. 

Institut politologických studií. Katedra mezinárodních vztahů. 

4
 LETÁČKOVÁ, Tereza. Turecko a EU: podstatné otázky vstupu Turecka do Evropské unie. Praha, 2006. 73 

s. Diplomová práce. Univerzita Karlova. Institut mezinárodních studií. Katedra evropských studií. 

5
 LETÁČKOVÁ, Tereza. Turecko a EU: podstatné otázky vstupu Turecka do Evropské unie. Praha, 2006. 73 

s. Diplomová práce. Univerzita Karlova. Institut mezinárodních studií. Katedra evropských studií. 
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jednu práci dost široké téma. Nedostává se tedy k takovým detailům jako Sadiqová.6 

Poslední prací, která byla vhodná jako zdroj pro čerpání informací, byla práce Marie 

Sváčkové Lidská práva v procesu přistupování Turecka k EU. Ta však ve své práci 

pracuje s tématem lidských práv všeobecně. Popisuje tak i práva žen, problematiku 

mučení, svobodu slova atd.7 I tyto práce nicméně poskytly další pohled na kurdskou 

problematiku. Jak je z výše uvedené literatury patrné, je zde však prostor pro další práci, 

která se bude kurdské problematice věnovat z dalšího pohledu – z pohledu lidských 

práv. 

1.4 Struktura 

První a větší část práce popisuje a vysvětluje pojmy, které jsou pro výsledné srovnání 

důležité. Představuje pojem lidská práva – co to je, kde se vzal, co znamená a jaké má 

ukotvení v právních předpisech Evropské unie jak ve vnějších, tak ve vnitřních vztazích. 

V další části práce rozebírá přístupová jednání Turecka od jeho první žádosti v roce 

1959. V této kapitole je zahrnuta problematika tureckých mezinárodních vztahů, ze 

které jasně vyplývá, proč Turecko o vstup vlastně usiluje a dále jaký je jeho potenciál. 

Také je zde zahrnut postoj Evropské unie – jaké politické nástroje používá. Tato část 

také popisuje, jak je problematika lidských práv zpracovávaná v Turecku. Jak ji 

zpracovává tamní legislativa a jaké byly nejdůležitější historické momenty v této 

oblasti. Práce pak plynule přechází ke kapitole věnované Kurdům. Objasňuje jejich 

historické kořeny, vazby a postavení v rámci Turecka. Také je zde zmíněna 

problematika kurdského nacionalismu, především Kurdské strany pracujících, což je pro 

tuto práci důležitější, než by se mohlo na první pohled zdát. V další části se práce již 

věnuje konkrétním krokům, které Turecko v souvislosti s požadavky unie podniklo a to 

konkrétně od posledního vojenského převratu, respektive od nové turecké ústavy z roku 

1982 a přechází k závěrečné části, která má poskytnout srovnání situace v oblasti práv 

                                                           
6
 SADIQOVÁ, Alena. Kurdská strana práce: extrémní aspekt kurdského nacionalismu v Turecké republice. 

Praha, 2008. 38 s. Postupová práce. Univerzita Karlova. Ústav politologie 

 

7
 SVÁČKOVÁ, Marie. Lidská práva v procesu přistupování Turecka k EU. [online]. 2006. Bakalářská práce. 

Masarykova univerzita v Brně. Fakulta sociálních studií. Dostupný z WWW: 

<http://is.muni.cz/th/178618/fss_b/> 
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Kurdů v roce 1999 a v současnosti, z čehož vyplyne jasný závěr ohledně progresu 

Turecka vlivem Evropské unie. 
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2 Lidská práva  

2.1 Pojem lidská práva 

„Mluvíme-li o základních právech občanských a lidských, rozumí se tím v prvém 

případě práva, které mu stát poskytuje, kdežto ve druhém případě jde o práva, které má 

člověk nezávisle na jakémkoliv státu (označují se též jako práva přirozená). Pojem 

přirozených práv a tedy rovněž pojem lidských práv vzniká ze základního práva, kterým 

je právo na život. Lidská práva ve svém souhrnu nejsou ničím jiným než různými 

kvalitativními stránkami práva na život. Toto rozlišování pochází z pařížské Deklarace 

lidských a občanských práv z roku 1789.“8 

V minulosti (do 18. století) nebyla tato práva přiznána všem lidem bez rozdílu, ale 

pouze šlechtě. „Prostým“ občanům byla tato práva přiznána až po Velké francouzské 

revoluci a nevolnictví bylo dokonce zrušeno až po roce 1848. K zrovnoprávnění všech 

skupin docházelo postupně. Ženy například získaly volební právo až po první světové 

válce, na rozdíl od mužů, kteří jej získali již před válkou, nemluvě o černošském 

obyvatelstvu v USA, které o rovnoprávnost usilovalo ještě mnoho let poté.9 Nutnost 

mezinárodní ochrany lidských práv byla umocněna v souvislosti s druhou světovou 

válkou, jako projev odporu demokratických států s masivním porušováním lidských 

práv ve fašistickém Německu. Následně se požadavek mezinárodní ochrany lidských 

práv objevil během druhé světové války v několika dokumentech, kterými byly 

Atlantická charta z roku 1941, Deklarace spojených národů z roku 1942 a Postupimská 

dohoda z roku 1945.10 Charakteristika a obsah pojmu „lidská práva“ byly poté 

                                                           
8
 Juristic.cz [online]. 2000. Pojem lidských práv. Dostupné z WWW: http://mpv.juristic.cz/30481/clanek.  

9
 SCHOVANCOVÁ, Regina. Pojem lidská práva a jeho historická genese se zřetelem k liberálnímu pojetí 

tohoto konceptu. [online]. 2006. Bakalářská práce. Masarykova universita v Brně, Fakulta sociálních 

studií. Dostupný z WWW: 

<http://is.muni.cz/th/103270/fss_b/Bakalarska_diplomova_prace_Schovancova_103270.pdf str. 6 

10
 Juristic.cz [online]. 2000. Pojem lidských práv. Dostupné z WWW: http://mpv.juristic.cz/30481/clanek.  
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specifikovány Organizací spojených národů ve Všeobecné deklaraci lidských práv11, jež 

byla přijata Valným shromážděním v letech 1945 a 1948 a v dalších letech postupně 

doplňována a rozšiřována. Tato deklarace je sice právně nezávazná, jelikož se nejedná o 

mezinárodní smlouvu, ale je celosvětově uznávána. Deklarace mimo jiné uvádí, že 

„každý má všechna práva a všechny svobody, stanovené touto deklarací, bez jakéhokoli 

rozlišování, zejména podle rasy, barvy, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo 

jiného smýšlení, národnostního nebo sociálního původu, majetku, rodu nebo jiného 

postavení. Žádný rozdíl nebude dále činěn z důvodu politického, právního nebo 

mezinárodního postavení země nebo území, k nimž určitá osoba přísluší, ať jde o zemi 

nebo území nezávislé nebo pod poručenstvím, nesamosprávné nebo podrobené 

jakémukoli jinému omezení suverenity.“12 Činnost OSN na ochranu a dodržování 

lidských práv koordinuje Vysoký představitel OSN pro lidská práva. V roce 2006 byla 

také ustanovena Rada pro lidská práva, která nahradila dosud fungující Komisi pro 

lidská práva. Tato Rada má mít vyšší statut a zefektivnit práci v oblasti lidských práv.13  

V Evropské unii patří lidská práva mezi základní hodnoty. Nejedná se jen o posilování a 

obhajování lidských práv na domácí půdě, ale i po celém světě. Unie klade v této oblasti 

důraz především na občanská, politická, ekonomická, sociální a kulturní práva a 

zároveň prosazuje práva žen, dětí, menšin a vysídlených osob.14 Lidská práva jsou také 

součástí druhého pilíře politiky Evropské unie – Společné zahraniční a bezpečnostní 

politiky. 

2.2 Lidská práva ve vnitřních vztazích EU 

Lidská práva v Evropské unii (respektive EHS) byla do smluv začleněna poprvé až v 

80. letech do Jednotného evropského aktu. Předchozí smlouvy - Pařížská ani Římská 

žádnou zmínku o lidských právech neobsahovaly a to ani v preambuli (mimo 

antidiskriminačního ustanovení, které se však týká pouze pracovní a ekonomické 

                                                           
11

 Osn.cz [online] Všeobecná deklarace lidských práv. Dostupné z WWW: 

http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/vseobecna-deklarace-lidskych-prav.pdf 

12
 Ibidem 

13
 Ibidem 

14
 Europa.eu [online] Portál Evropské unie, lidská práva, právní předpisy. [cit. 2010-03-01]Dostupné z 

WWW:  http://europa.eu/pol/rights/index_cs.htm    
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činnosti).15 Oficiální dokument byl vypracován až v roce 2000 na základě předchozího 

rozhodnutí v roce 1999 v Kolíně nad Rýnem pod názvem Listina základních práv 

Evropské unie. Jeho cílem bylo sjednocení práv v jediném dokumentu, tzv. chartě. Ta 

vychází jednak z ústavních tradic členských států a jednak z předchozích smluv 

společenství.16 Právní závaznost dokumentu byla přijata po jeho novelizaci (v roce 

2007) v rámci Lisabonské smlouvy v roce 2009. Preambule listiny mimo jiné říká, že 

„Unie, vědoma si svého duchovního a morálního dědictví, se zakládá na nedělitelných a 

všeobecných hodnotách lidské důstojnosti, svobody, rovnosti a solidarity; spočívá na 

zásadách demokracie a právního státu. Do středu své činnosti staví jednotlivce tím, že 

zavádí občanství Unie a vytváří prostor svobody, bezpečnosti a práva.“17 

2.3 Lidská práva ve vnějších vztazích EU 

Podporování lidských práv v zahraniční a bezpečnostní politice umožňuje Evropské unii 

především její ekonomické postavení, kdy může třetím zemím nabízet výhody nebo 

proti nim naopak přijímat sankce. Tyto sankce mohou být jak ekonomické, tak kulturní, 

vojenské nebo diplomatické. Uplatňované politiky lidských práv mimo Evropskou Unii 

jsou: boj proti trestu smrti, mučení, rasismu, válečným zločinům a genocidě, pozorování 

voleb a pomoc při jejich organizaci, práva domorodých obyvatel, práva dětí a především 

Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva.18 Ten poskytuje i finanční podporu 

aktivitám, které se zaměřují na ochranu lidských práv. Od počátku 90. let 20. století 

Evropská unie (Evropská společenství) také zahrnuje do svých smluv a dohod o 

obchodu a spolupráci, včetně dohod o přidružení, s třetími zeměmi klauzuli o lidských 

právech. Podle ní může být smlouva při porušování, či nerespektování lidských práv 

vypovězena.19  

                                                           
15

 SMEKAL, Hubert. Lidská práva v Evropské unii. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, Mezinárodní 

politologický ústav, 2009. 288 s. ISBN 978-80-210-5045-7. str. 89 – 96  

16
 Např. Evropská úmluva o lidských právech z roku 1950 nebo Evropská sociální charta z roku 1989 

17
 Europa.eu [online] Úřední věstník Evropské unie, Listina základních práv Evropské unie. Dostupné z 

WWW: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:303:0001:0016:CS:PDF   
18

 Europa.eu [online] Portál Evropské unie, lidská práva, právní předpisy. [cit. 2010-03-01]Dostupné z 

WWW:  http://europa.eu/pol/rights/index_cs.htm 1. 3. 2010  

19
 BRANDTNER, B.; ROSAS, A. Human Rights and the External Relations of the European Community: An 

Analysis of Doctrine and Practice,  [online] Vol. 9, 1998, No. 3, European Journal of International Law, 

Dostupný z WWW: <http://www.ejil.org/pdfs/9/3/663.pdf> str. 473  
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Od června roku 1993 musí kandidátské země EU pro svůj vstup splnit tzv. kodaňská 

kritéria, jež jsou trojího druhu. Politického, hospodářského (fungující tržní 

hospodářství) a zavádění acquis neboli věrnost politickým, hospodářským a měnovým 

cílům Unie. Mezi politická kritéria patří stabilní instituce garantující demokracii, právní 

stát, respektování menšin a právě ochrana lidských práv.20 Ta zahrnují především 

svobodu tisku, náboženství, projevu, nulovou toleranci vůči mučení, rovnost pohlaví, 

práva žen, předcházení vraždám ze cti a diskriminaci na základě sexuální orientace a 

odborová práva. Tato opatření byla přijata v souvislosti s očekávaným zájmem o vstup 

zemí střední a východní Evropy do EU. Splnění těchto kritérií se týká i Turecka. 

                                                           
20

 Europa.eu [online] Evropská komise, Kodaňská kritéria. Dostupné z WWW:  

http://ec.europa.eu/ceskarepublika/information/glossary/term_182_cs.htm  
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3 Přístupová jednání Turecka od roku 1959 do současnosti   

3.1 Zahraniční politika Turecka 

Turecko je zakládajícím členem Spojených národů, členem NATO, Rady Evropy, 

OECD a přidruženým členem Západoevropské unie. Jeho zahraniční politika se 

orientuje od začátku 20. století na západní země. Za druhé světové války zůstalo 

neutrální a za studené války bylo úzkým spojencem USA, což dodnes přetrvává. Z této 

skutečnosti pak vyplývají zhoršené vztahy s Íránem, Sýrií a víceméně i Irákem, jež 

považují USA za svého nepřítele. Chladnější vztahy má Turecko také s Ruskem a 

Bulharskem, což vyplývá pro změnu z historických událostí. Nejproblematičtější 

z pohledu vstupu do EU se jeví vztah s Řeckem, respektive Kyprem, který pochází z 

doby dávno před vznikem Turecké republiky v roce 1923. Není možné se však vracet na 

úplný počátek, jenž má kořeny již v 11. století, kdy Řecko vedlo půtky s tenkrát 

osmanskými kmeny. Jedny z nejdůležitějších událostí se odvíjely v druhé polovině 19. 

století. Šlo především o tzv. Kyperskou otázku.  Arcibiskup kyperské ortodoxní církve 

Makarios III. začal prosazovat připojení ostrova k Řecku (tzv. idea enosis), přičemž se 

dožadoval pomoci samotného Řecka. Kyperští Turci ze strachu ze sjednocení ostrova s 

Řeckem začali od roku 1957 prosazovat koncepci "taksim" (rozdělení).  Dalším 

důležitým bodem v řecko-tureckých vztazích bylo období let 50. minulého století, kdy 

mezi vstupem Řecka a Turecka do Severoatlantické aliance a dotvořením Balkánského 

paktu dosáhly přátelské svazky mezi oběma státy svého kulminačního bodu.  Řecké 

státní orgány v tomto období dokonce upustily od své dosavadní praxe označování 

menšinového tureckého obyvatelstva v západní Thrákii za řecké muslimy a poprvé s 

ním jednali jako s příslušníky spřáteleného tureckého národa.  Období příměří a 

dobrých vztahů však nezůstalo dlouhé a oheň sváru rozdmýchaly nové problémy jako 

kyperská otázka a egejská krize. Kyperská otázka je následkem událostí roku 1974, kdy 

Turecko v obavě před snahou kyperských Řeků o připojení ostrova k Řecku obsadilo 

jeho severní třetinu. Dodnes zde zůstává 30.000 tureckých vojáků. Jižní neokupovaná 

část Kyperské republiky přistoupila v roce 2004 spolu s dalšími devíti novými 

členskými zeměmi (včetně České republiky) k EU. Na jeho severní část bylo však 

uvaleno mezinárodní embargo. Turecko je jedinou zemí, která ji diplomaticky uznává. 

Na druhou stranu však uzavřelo své přístavy a letiště jihokyperským lodím a letadlům.  
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Kypr tak nepřistoupí na přijetí Turecka do EU, dokud nebude vyřešena kyperská otázka 

a problémy s Tureckem, které z ní plynou.  

3.2 Přístupová jednání 

Z důvodů příklonu k politice západních zemí a i z důvodů ekonomických, jako je příliv 

investic do země a s tím spojený růst životní úrovně obyvatel, bylo logickým završením 

a potvrzením o příslušnosti k západním mocnostem vstup Turecka do Evropské unie. 

Turecko požádalo o přidružení k Evropskému společenství v červenci roku 1959 a 

v září 1963 byla uzavřena Asociační dohoda – dohoda o přidružení Turecka a ES (také 

zvaná Ankarská dohoda).  Ta usilovala především o vytvoření celní unie s Tureckem. 

V témže roce byl podepsán první finanční protokol k této dohodě a následně (v roce 

1970) i druhý a dodatečný finanční protokol, jenž stanovil fungování celní unie mezi ES 

a Tureckem. Celní unie mezi Tureckem a EU vstoupila v platnost v roce až roku 1996. 

Do budování dalších vztahů mezi Tureckem a ES následně po podepsání finančních 

protokolů zasáhly dvě významné události. Nejprve turecká invaze na Kypr v roce 1974, 

Turky označována za mírovou operaci a následně a především v roce 1980 vojenský 

převrat v Turecku. Vojenská junta uplatňovala především násilnické postupy vůči 

opozici a proslula hrubým porušováním lidských práv, které velmi kritizovalo i EHS. 

Platnost asociační dohody pak byla pozastavena až do září roku 1986.21 Ihned po jejím 

obnovení v roce 1987 Turecko zažádalo o členství v ES, které však bylo Komisí 

odmítnuto z důvodu neplnění politických kritérií, konkrétně z důvodu porušování 

lidských práv a z důvodu turecké přítomnosti na Kypru. Statut kandidátské země tak byl 

Turecku přiznán až v roce 1999 a přístupové rozhovory byly stanoveny na rok 2005. 

V tomto roce také Komise zveřejňuje vyjednávací rámec, který obsahuje několik 

požadavků, jež musí Turecko splnit. Jedná se o 1) plnění kodaňských kritérií, 2) 

jednoznačný závazek Turecka k dobrým sousedským vztahům, 3) pokračující tureckou 

podporu pro úsilí o nalezení komplexního řešení kyperského problému a 4) splnění 

tureckých závazků vyplývajících z asociační dohody a dodatkového protokolu 

                                                           
21

 Euractiv.cz  [online] Historie vztahů EU – Turecko. Dostupné z WWW:  

http://www.euractiv.cz/budoucnost-eu/link-dossier/turecko-a-eu 
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rozšiřujícího dohodu na všechny členské státy EU (oblast celní unie).22 Roku 2005 byl 

zahájen tzv. screening jednotlivých právních předpisů a jejich porovnání s předpisy EU, 

a byla zahájena jednání o jednotlivých kapitolách, kterých je celkem třicet pět. Zatím 

jako poslední byla v červnu 2010 zahájena jednání o kapitole 12 - Bezpečnost potravin, 

veterinární a rostlinolékařská politika. Evropský parlament také prosadil každoroční 

vypracování zprávy o pokroku Turecka v plnění oblastí vyjednávacího rámce. Ty mají 

podle EP vyvíjet tlak na Turecko, aby bylo dodrženo tempo nutných reforem.23  Zatím 

poslední Zpráva o pokroku Turecka byla vydána 10. února 2010 a z jejího obsahu lze 

vyčíst spíše znepokojení nad pokrokem Turecka, právě především v oblasti lidských 

práv.24 Poslední datum, zmiňované jako možné pro vstup Turecka do Evropské unie, 

byl rok 2014, a to vzhledem k uzavření finančního rámce pro rok 2007 – 2013. Je 

mnoho oblastí, ve kterých Turecko pokročilo, ale také mnoho oblastí a kapitol, ve 

kterých Turecko neudělalo žádný nebo jen minimální pokrok. Navíc, v některých 

oblastech sice probíhá zavádění právních předpisů dle požadavků EU, ale ve skutečnosti 

chybí jejich uplatňování, respektive došlo k výraznému zpomalení jejich zavádění.  

Změnil se i postoj jednotlivých členských zemí EU k otázce přístupu Turecka do EU. 

Nejvýraznější protesty proti úplné integraci Turecka zaznívají z Německa, Řecka a 

Francie, konkrétně z úst kancléřky Merkelové a prezidenta Sarkozyho. Ti zastávají 

pouze formu jakéhosi privilegovaného partnerství, což je pro Turecko nepřijatelné. 

Pozitivně se ke vstupu Turecka do EU staví naopak Velká Británie, Španělsko, ale i 

Česká republika.  

                                                           
22

 ŠTĚRBA, Václav. Evropská unie a Turecko – přístupové rozhovory.  Parlament České republiky, Kancelář 

poslanecké sněmovny, Parlamentní institut. [online]. 2006, 3.055. Dostupný z WWW: < 

http://www.psp.cz/kps/pi/PRACE/pi-3-055.pdf >  

23
Portal.gov.cz [online] Portál veřejné správy České republiky. Europoslanci odložili hlasování o 

protokolu k Ankarské dohodě. Dostupné z WWW:  

http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/7226/_s.155/10202?docid=2775   

24
 Evropský parlament. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. února 2010 o zprávě o pokroku 

Turecka za rok 2009. In Přijaté texty. 2010, P7_TA(2010)0025. Dostupný také z WWW: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-

0025+0+DOC+XML+V0//CS&language=CS. 
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3.3 Turecko a EU  

Debata, která se o vstupu Turecka do Evropské unie v posledních letech vede, jakoby 

opomíjela důvody, proč k jednání o tomto druhu partnerství či spolupráce vůbec došlo. 

Proč vlastně Turecko o vstup do Evropské unie usiluje, co mu členství v EU může 

přinést a naopak, co může turecké členství přinést Evropské unii? Otázky strategické, 

energetické či ekonomické se rozplývají v polemikách náboženských a lidskoprávních a 

jakkoliv jsou tyto faktory samozřejmě důležité, pro objektivní hodnocení je třeba 

zrekapitulovat vše. 

3.3.1 Geografický potenciál 

Jak již bylo zmíněno, vstup Turecka do Evropské unie má mnoho odpůrců i příznivců. 

Turecko je vzhledem ke své geografické poloze označováno jako „most mezi Evropou a 

Asií“. S touto polohou Turecka však souvisí zároveň obava, že by EU po jeho vstupu 

hraničila s problematickými zeměmi Středního východu. Jde o Gruzii, Arménii, 

Ázerbájdžán, Sýrii, ale především Írán a Irák. Z toho vyplývá, že se jedná tedy 

především o Anatolii – východní a jihovýchodní část Turecka, odkud by mohlo hrozit 

zejména pašování zbraní a drog a s tím spojená infiltrace teroristů, či zvýšený příliv 

imigrantů. Turecko však se svými sousedy vychází v posledních letech poměrně dobře a 

můžeme si tak položit i otázku, zda by případné Turecké členství nevedlo spíše 

k dalšímu zklidnění v tomto regionu. Poloha Turecka je však zároveň strategicky velmi 

výhodná, jelikož je Turecko vklíněno přesně mezi Evropu, Rusko a Střední východ. 

Navíc se stává důležitým partnerem Evropy v otázce energetiky. Plynovod Nabucco 

zajišťuje Evropě alespoň minimální diverzifikaci energetických zdrojů a snižuje tak 

závislost na dodávkách z Ruska, jelikož plyn má proudit přes Turecko právě ze zemí 

kolem Kaspického moře. Toto nejsou samozřejmě nijak převratné důvody, proč by 

Evropská unie měla Turecko do společenství neodkladně přijmout. Avšak jsou zde i jiné 

faktory, jež stojí za zmínku. Turecko je sice zemí vyznávající Islám, je však jednou 

z mála, ne-li jedinou demokratickou islámskou zemí, kde je navíc náboženství od státu 

odděleno. To je fakt, který lze vykládat různými způsoby. Pozitivní pohled říká, že by 

bylo přijetí islámské země signálem, že se Evropa nebojí rozmanitosti a signálem 

ostatním islámským zemím, že odlišnost vyznání pro Evropu nepředstavuje problém. 

Zvláště v poslední době, kdy se tato otázka stává v některých zemích EU prioritní (např. 

Francie nebo Nizozemí). Na druhou stranu mohou islámské země nabýt přesvědčení, že 
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Turecko zradilo náboženské ideály a podřídilo se vlivu západních zemí. Zde pak také 

vyvstávají obavy z takzvané islamizace Evropy a tento faktor je vnímám velmi 

negativně.25 Otázka zní, zdali je křesťanská Evropa schopna absorbovat tak početnou 

islámskou zemi, když už dnes má problém se vyrovnat s téměř patnácti milióny 

muslimů zde již žijících.  

3.3.2 Ekonomický potenciál 

Dalším faktorem, který je v souvislosti s případným vstupem Turecka uvažován, je 

turecká ekonomika. Tato země udělala za poslední desetiletí významný hospodářský 

pokrok, jakkoliv byl ze začátku podpořen Mezinárodním měnovým fondem. Turecko se 

ze svých prvotních neúspěchů poučilo více než jiné země. Růst HDP, pokles inflace a 

transformace bank vedly k tomu, že v současnosti je Turecko jednou z nejrychleji 

rostoucích ekonomik, se kterou nijak významně neotřásla ani světová hospodářská krize 

z minulých let (nepočítaje ekonomickou krizi v roce 2001) a v příštích letech by se 

mohlo prát o první příčky mezi většími, ekonomicky úspěšnými zeměmi (mimo Číny a 

Indie).26 Aby byl výčet ucelený, je třeba uvést, že i v turecké ekonomice se objevují 

problémy, jako je poslední dobou inflace vyšší než 9%, špatná platební bilance a 

především vysoká míra nezaměstnanosti.27 Turecko je však stále atraktivnější pro 

zahraniční investory a vstup do EU by jeho atraktivitu jistě ještě zvýšil. Navíc by další 

příliv kapitálu z EU rozběhl tureckou ekonomiku ještě na vyšší obrátky, což by i pro EU 

bylo velmi přínosné. Ke kapitole hospodářství se také nejvíce vztahuje nástroj zvaný 

kondicionalita neboli podmíněnost, či používání pobídek. EU může Turecko motivovat 

buďto pozitivně, používáním právě pobídek, víceméně finančního charakteru nebo 

negativně, přijímáním různých opatření proti Turecku, či uvalováním sankcí. Jak uvádí 

Piotr Zalewski, můžeme identifikovat dva druhy podmíněnosti. S takzvanou ex post 

podmíněností se nejčastěji setkáváme v situacích, kdy se podmínky musí splnit po 

uzavření smlouvy. To jsou například články o lidských právech zakomponované v 

                                                           
25

 Mezi nejvýraznější kritiky islámu patří například nizozemský populistický politik Geert Wilders, ale na 

islamizaci Evropy upozorňoval i kardinál Vlk. Novinky.cz [online] 2010. Kardinál Vlk varuje před islamizací 

Evropy, nemá žádné duchovní zbraně. Dostupné z WWW: http://www.novinky.cz/domaci/188393-

kardinal-vlk-varuje-pred-islamizaci-evropy-nema-zadne-duchovni-zbrane.html 

26
 A Special report on Turkey : Doing it by the Book. The Economist. 2010, 397, 8705, s. 3 - 19. str. 5 

27
 Ibidem. 
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mezinárodních smlouvách – v dohodách o spolupráci mezi EU a třetími zeměmi. 

Naopak takzvaná ex ante kondicionalita, vyžaduje splnění podmínek, či kritérií před 

uzavřením smlouvy. To jsou například již zmíněná kodaňská kritéria.28  

3.4 Lidská práva v Turecku 

Nejvýraznější reformy nejen v oblasti lidských práv, ale vůbec zvrat v životě Turků 

nastal během vlády a reforem prvního tureckého prezidenta Mustafy Kemala (Atatürka) 

na začátku 20. století. Reformy, nazývané jako Kemalismus, obsahují šest bodů, 

myšlenek – republikánství, populismus, sekularismus, reformismus, nacionalismus a 

etatismus.29 Tyto reformy se dotkly jak jazyka, kdy se začala místo arabštiny používat 

lidová turečtina, zavedení povinné školní docházky, kdy se významně zvedla 

gramotnost obyvatelstva, zavedení příjmení a co se lidských práv týká, jednalo se 

především o posílení postavení ženy ve společnosti. Žena měla mít stejná práva jako 

muž, muž měl mít jen jednu manželku, a ta přestala být jeho majetkem. Ženám bylo 

doporučeno nosit oděv dle západního vzoru a především ženy získaly volební právo. 

Došlo také k sekularizaci Turecka, kdy islám přestal být státním náboženstvím, a země 

se inspirovala evropským právním systémem. Především však šlo o utvoření jednotného 

národa. Tyto reformy však nebyly pro všechny obyvatele přijatelné a vadilo jim 

„hanobení“ islámu, kterého se, dle nich, Atatürk dopouštěl. Reformy byly mnohdy 

zaváděny násilně a Atatürk byl dokonce obviněn z genocidy Arménů a Kurdů a to právě 

v důsledku kemalistického nacionalismu. Vztah ke kurdské menšině je nicméně 

problematický dodnes. V Turecku tak byly v tomto období položeny základy tureckého 

právního systému. Po druhé světové válce a úmrtí Mustafa Kemala skončila v Turecku 

vláda jedné strany a Turecko vykročilo dále směrem k demokracii. Ta však byla 

narušena v následujících letech několikrát, když došlo v Turecku k vojenským 

                                                           
28

  ZALEWSKI, Piotr. Sticks, carrots and great expectations: Human rights conditionality and Turkey’s path 

towards membership of the European Union. Center for International Relations. [online] 2009, 4. 

Dostupný z WWW: 

<http://edoc.bibliothek.unihalle.de/servlets/MCRFileNodeServlet/HALCoRe_derivate_00002977/Sticks,

%20carrots%20and%20great%20expectations.pdf> 

29
 BURAK, Snasal.  All About Turkey [online] 2010. Allaboutturkey.com Dostupné z WWW: 

<http://www.allaboutturkey.com/ata_prensip.htm > 
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převratům30 a to v letech 1960, 1971 a naposledy v roce 1980, kdy vládu nahradila 

Národní bezpečnostní rada.31 Došlo k rozpuštění parlamentu a zavedení stanného práva. 

Nová ústava z roku 1982 hovoří o základních právech v kapitolách dvě, tři a čtyři pod 

názvy „práva a povinnosti jednotlivce“, „sociální a ekonomická práva a povinnosti“ a 

„politická práva a povinnosti“. Ačkoliv jsou tak lidská práva jasně stanovena, jsou 

zároveň do značné míry omezena článkem 13, který omezení vysvětluje důvody 

zajištění integrity, suverenity a bezpečnosti státu, a z důvodu veřejného zájmu, morálky 

a zdraví.32 Základní lidská práva a svobody mohou být také omezena nebo zrušena 

v období války, mobilizace, stanného práva nebo stavu nouze.33 V tomto období (na 

přelomu 80. let) bylo na porušování lidských práv nejvíce poukazováno. Docházelo 

k mučení vězňů, z velké většiny politických, kteří byli vězněni za vyjadřování svých 

myšlenek a postojů. Mezi ně patřili žurnalisté, političtí aktivisté, ale i samotní obhájci 

lidských práv. Na toto, jako jedna z mnohých, upozornila organizace Human Rights 

Watch, která dále ve svém prohlášení popisuje upírání lidských práv právě i Kurdům.34  

To vše umožňoval článek 158, který zakazoval urážku prezidenta, článek 159 zakazující 

urážku tureckého národa, či článek 140, který zakazoval publikaci nepravdivých nebo 

zavádějících zpráv a šíření fám či přehnaných informací o vnitřní situaci Turecka.35 

Tyto články byly vykládány podle potřeby a na jejich základě mohl být odsouzen 

kdokoliv režimu nepohodlný. Vojenský režim také limitoval politické strany, které se 

                                                           
30

 Armáda měla v Turecku vždy významný vliv, jelikož jako jediná dokázala vždy jednat a udržovat 

„pořádek“. 

31
 Cia.gov [online] 2010 The World Factbook, Turkey. Dostupné z WWW:   

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tu.html  

32
 YAZICI, Serap. A Guide to the Turkish Public Law Order and Legal Research [online]. 2009. New York 

University School of Law. Dostupný z WWW: <http://www.nyulawglobal.org/Globalex/Turkey1.htm > 

33
 Ibidem. 

34
 Hrw.org [online] Human Rights Watch. Turkey. Dostupné z WWW:  

http://www.hrw.org/legacy/reports/1989/WR89/Turkey.htm 

35
 Ibidem. 
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směly účastnit voleb. V roce 1983 vyšla z voleb opět civilní vláda,36 ale podmínky 

vězněných ani Kurdů se výrazně nemění, a to až do konce 80. let.  

                                                           
36

 Domke, Michelle, Turkey's Human Rights Record Impedes European Integration, The Human Rights 

Brief, Center for Human Rights and Humanitarian Law at Washington College of Law, American 

University, 1997,  [online] http://www.wcl.american.edu/hrbrief/v4i3/turkey43.htm  
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4 Kurdská otázka 

4.1 Historické souvislosti - Kurdistán 

Kurdové je označení pro historické etnikum sídlící v horských oblastech Přední Asie a 

Blízkého východu, konkrétně je Kurdistán geografické označení sídlišť Kurdů, která se 

rozkládají na území několika států37, především Turecka a Íránu, dříve souvislém území 

Osmanské říše. Označení Kurd se objevuje v polovině 7. století.38 První zmínky 

konkrétně o Kurdistánu pocházejí dokonce již z historických sumerských spisů v 

klínovém písmu z roku 3000 př.nl, ve kterých se mluví o "zemi Karda“.39 Kurdové se 

dají rozdělit do dvou skupin, jsou Kurdové kočovní a usedlí. Usedlí Kurdové žili 

v kmenových společenstvích a feudálních celcích, která přes snahu jejich vůdců nikdy 

nebyla spojena v jeden celek, a po první světové válce a rozpadu Osmanské říše bylo 

území naopak rozděleno mezi několik států. Jak bylo již zmíněno, jednalo se především 

o Turecko a Írán, kde zůstala nejpočetnější menšina Kurdů. Geografická poloha oblastí, 

které historicky spadají pod označení Kurdistán, již naznačuje, že se jedná především o 

rozsáhlé horské oblasti a Kurdové tak bývají v Turecku označováni za „horské“ Turky, 

ačkoliv v současnosti žije několik miliónů Kurdů i ve městech v západní části Turecka. 

Celková kurdská populace v Turecku čítá přibližně patnáct miliónů obyvatel.40 Z toho 

většina žije ve východní a jihovýchodní oblasti Turecka v okolí řek Eufrat a Tigris, 

která je daleko méně rozvinutá a také chudší, než oblast západní a velké sociální rozdíly 

jsou zde jasně zřetelné. Ačkoliv poválečné (po první světové válce) rozdělení zmiňovalo 

ve smlouvě z francouzského Sévres budoucí existenci Kurdistánu a přiznalo Kurdům 
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 viz. příloha č. 1 

38
 EDMONDS, C. J. Kurdish Nationalism. Journal of Contemporary History : Nationalism and Separatism, 

Sage Publications, [online]. 1971, 6, 1. Dostupný z WWW: 

<http://www.jstor.org/stable/pdfplus/259625.pdf >.  Str. 87 
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 MEHRDAD, Izady. Exploring Kurdish Origins. The Kurdish Life, Harvard Univerzity [online]. 1993, 7. 

Dostupný z WWW: <http://www.xs4all.nl/~tank/kurdish/htdocs/his/orig.html>. 
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 Odhad je přibližný z několika důvodů. Jednak se jednotlivé zdroje v přesném určení rozcházejí, udávají 

počet mezi 20 – 40 miliony Kurdů celkem, z toho v Turecku 10 až 20 miliónů. Dalším důvodem je složitý 

monitoring této populace. 
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nárok na své vlastní území, k jeho ustanovení nikdy nedošlo.41 Kurdové na tureckém 

území nebyli vnímáni jako ostatní menšiny, například Řekové, Židé či Arméni. Arméni 

se navíc v první světové válce rozhodli podporovat Rusko, které jejich touhu po 

vlastním státu také podporovalo a tisíce Arménů tak dezertovalo z turecké do ruské 

armády. 42 Turecko následně zareagovalo násilným vysídlováním Arménů, ale i Kurdů. 

Tato nejkrvavější kapitola v Tureckých dějinách je stále předmětem sporu odborníků, 

především co se počtu obětí týká. Kurdové však byli považováni za Turky z důvodu 

společného vyznání – Islámu. Kurdové vyznávají konkrétně sunnitský islám. 

Respektive je jejich vyznání spojováno s islámskou mystikou43, jejíž pomocí k šíření 

Islámu docházelo. Po první světové válce, za vlády Mustafa Kemala byly zavedena 

série reforem za účelem sekularizace Turecka, kdy se Turecko mělo přiblížit západním 

moderním zemím. Na školách se přestalo vyučovat náboženství, byl přejat křesťanský 

kalendář, ale docházelo také k násilné „turkizaci“ společnosti – přejmenovávání měst a 

názvů z jiných jazyků, zejména z arabštiny do turečtiny. Používání jiných než tureckých 

jmen či veřejný projev v jiném jazyce mohl být (a také často byl) kriminalizován. 

Kurdština byla považována za zkomolenou turečtinu z důvodu dlouholeté izolace Kurdů 

v horských odlehlých oblastech. „Nejexemplárnější ukázkou šovinistické ideologizace 

vědy v tomto směru byla tzv. sluneční jazyková teorie (Güneş dil teorisi) z roku 1935, 

ujišťující o tom, že vlastně všechny jazyky světa vzešly z turečtiny.“44 Kurdům bylo 
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 „Mezi Kurdy a jejich sympatizanty převažuje mínění, že zakotvení nároku Kurdů na vlastní stát 

svévolně ignoroval a zhatil až turecký vojevůdce Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938), který se postavil 

do čela ozbrojeného odporu anatolských Turků proti tomu, jak velmoci okleštily Osmanskou říši na nové 

Turecko, sestávající z nepatrného území, jemuž měl nadále vládnout ochotně se podvolivší sultán. 

Dokonce i ty části Anatolie a Thrákie, které obývali Turci, měly připadnout Řecku nebo mandátním 

teritoriím Francie a Itálie. Když se Atatürkovu lidově-armádnímu hnutí podařilo porazit síly všech těchto 

států, velmoci přijaly nový stav a uspořádání v Turecku revidovaly novou mírovou smlouvou podepsanou 

v Lausanne dne 24. července 1923, v níž o Kurdech již nepadlo ani slovo.“ Kubálek, Petr; Kurdové a 

Kurdistán, [online] http://kurdove.ecn.cz/moderni.shtml  
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 GOMBÁR, Eduard. Moderní dějiny islámských zemí. 1. vyd. Praha : Karolinum, 1999. 427 s. ISBN 80-

7184-599-X. str. 376 

43
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Islám. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia a.s., 2007. 335 s. ISBN 80-7379-004-1str. 88 
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 KUBÁLEK, Petr.  Kurdové a Kurdistán, [online]2010. Dostupné z WWW: 

<http://kurdove.ecn.cz/moderni.shtml 

 



23 

 

postupně odepřeno i vzdělávání ve vlastním jazyce, psaný i mluvený projev nebo i 

dodržování kurdských zvyklostí. Zde je často upozorňováno právě na roli kemalismu 

respektive nacionalismu, který se snažil o asimilaci Kurdů do turecké společnosti. 

Represe ze strany státu byly čím dál tím tvrdší a zhoršovaly se i po smrti Mustafa 

Kemala a s každým vojenským převratem v Turecku. Jakkoliv vedla vláda Mustafa 

Kemala k větší demokratizaci a sekularizaci Turecka, bylo to na úkor potlačení lidských 

práv, především Kurdů. Snaha o násilnou asimilaci vedla pouze k prohloubení 

kurdského nacionalismu. „Turecký sekularismus je dobrým příkladem toho, že 

sekularismus je často nedemokratický.“45 

4.2 Kurdský nacionalismus  

Významnou roli v otázce lidských práv, respektive práv Kurdů, hraje kurdský 

nacionalismus. Jeho kořeny sahají do začátku minulého století, kdy byla Kurdům 

teoreticky přiznána určitá práva na sebeurčení a šance na vlastní stát, ale v praxi k jejich 

uplatnění nikdy nedošlo.  V 60. letech se na tak již problematickém vztahu mezi Turky 

a Kurdy podepsala prohlubující se propast mezi bohatým západem a chudým východem 

(který je Kurdy nejvíce osídlen) v důsledku odvádění přírodního bohatství právě 

z východní Anatolie do západních urbanizovaných oblastí a přesidlování obyvatel do 

větších měst.46 Z počátku šlo pouze o malé neorganizované skupiny Kurdů, které 

podnikaly nekoordinované akce bez valného úspěchu. Postupně však docházelo i 

k vytváření politicky orientovaných hnutí a stran, jako byla například Demokratická 

strana tureckého Kurdistánu v roce 1965, která fungovala v ilegalitě nebo nepolitických 

mládežnických organizací jako byla Východní revoluční kulturní centra, která byla 

naopak pro svoji apolitičnost vládou tolerována a měla tak příležitost informovat 

turecké obyvatelstvo o represích vůči Kurdům.47 Jedním z nejvýznamnějších subjektů 

se však stává PKK – Kurdská strana pracujících, separatistická organizace, která 
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původně usilovala především o vytvoření vlastního státu. Vznikla v 70. letech 

dvacátého století pod vedením revolucionáře Abdullaha Öcalana. Tato organizace je 

krajně levicová, založena na ideálech marxismu-leninismu a je označována jako 

teroristická. Toto označení ji vynesl ozbrojený boj za svobodu Kurdů, jenž zahrnoval 

vyvražďování tureckých vesnic, pašování drog a teroristické akce. Kurdská strana 

pracujících začala v Kurdistánu operovat na začátku 80. let minulého století, konkrétně 

v roce 1984 a přidávali se k ní i Kurdové nespokojeni s ekonomickou a sociální situací. 

Zásah armády ve snaze potlačit PKK byl ještě děsivější, než samotné akce organizace. 

Podle různých zdrojů docházelo k mučení a vraždění převážně v okolí měst Diyarbakir, 

Batman a Van. Počet obětí se pak pohybuje kolem čtyřiceti tisíc, z toho většiny Kurdů. 

Byl také zřízen systém obecních hlídek v oblasti, které měly místní obyvatele především 

zastrašovat.48   

4.3 PKK dnes 

Jedním z velitelů PKK je její zakládající člen Cemil Bayik49, který ještě před třemi lety 

tvrdil, že (turecké) PKK nejde o nezávislost nebo autonomii jako její irácké odnoži, ale 

pouze o kulturní práva a svobodu projevu pro Kurdy.50 To se však neslučuje s aktivitou 

PKK v posledním roce, kdy došlo k další eskalaci násilí v Kurdistánu. Za její příčinu je 

označována především nenaplněná touha Kurdů po větší politické a kulturní autonomii 

a po jejich zrovnoprávnění s Turky v ústavě. Kroky, které zatím turecká vláda v tomto 

směru učinila, podle PKK nedosahují ani zdaleka toho, co kurdské politické strany 

chtějí.51 Poslanec Sebahat Tuncel z kurdské Strany pro demokratickou společnost (DTP 

-  která měla ve volbách slušný úspěch, ale již byla zakázána52) si stěžuje, že iniciativa 
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turecké vlády je vlažná a vznik jednoho kurdského rádia a přejmenování několika málo 

vesnic je nedostatečné.53 Tím, kdo však narušil příměří, byla pravděpodobně právě 

PKK, když Kurdové zabili 14 tureckých vojáků. Kurdové se rozhodli obnovit boje 

vzhledem k údajně destruktivnímu a násilnému postupu státu a turecká armáda 

reagovala bombardováním pozic PKK podél hranic s Irákem. Turecký premiér Ergodan 

následně prohlásil, že tuto organizaci vymaže, a slíbil, že „teroristé se budou koupat ve 

vlastní krvi.“54 Plán současné vlády premiéra Ergodana na usmíření s kurdskými 

povstalci známý pod názvem „Kurdská iniciativa“ tak vzal za své. Kabinet AKP tento 

plán vyhlásil z cílem ukončení konfliktu a za účelem snazší integrace Kurdů do turecké 

společnosti. Bojovníci PKK měli dostat amnestii, pokud složí zbraně a turecký stát 

povolil používání kurdského jazyka v televizi, což nebylo do té doby myslitelné. 

Kurdský Kongres demokratické společnosti (DTK) od myšlenky nezávislého státu 

nakonec údajně ustoupil a požaduje po Ankaře pouze posílenou autonomii.55 V srpnu 

vyhlásila PKK příměří a to až do parlamentních voleb, které se v Turecku konají v 

červnu příštího roku. Podmínkou má být, podle kurdských politiků, „propuštění 

vězněných aktivistů DTK, dále změna ústavy zaručující Kurdům více občanských práv 

a snížení hranice pro vstup do parlamentu ze současných deseti na nanejvýš sedm 

procent obdržených hlasů.“56 V Turecku však operuje další organizace volně napojená 

na PKK a to odštěpenecká skupina TAK, která se přihlásila k útoku, při němž bylo 

zraněno 32 osob. Tato skupina nesouhlasí s vyjednávaným příměřím. 

                                                                                                                                                                          
zástupců a dále také nad zatčením členů DTP. Také poukazuje na stanovisko Benátské komise Rady 

Evropy z března 2009, podle něhož turecké právní předpisy o zákazu politických stran nejsou v souladu s 

Evropskou úmluvou o lidských právech. 
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4.4 Závěr 

Pokud mluvíme o Kurdech na území Turecka, je třeba zmínit i irácké Kurdy, kteří svoji 

autonomii již získali. Sídlí v oblasti severního Iráku, právě na hranicích s Tureckem a 

jeho nejproblematičtější oblastí. Turecká PKK navíc využívá zázemí na iráckých 

hranicích. Turecká vláda měla obavy, že úspěch formy irácké autonomie podnítí turecké 

Kurdy k dalšímu boji za samostatnost a plánovalo také zásahy na iráckém území. 

V poslední době však dává přednost dialogu. Boj za samostatnost tureckých Kurdů, 

respektive akce PKK lze přirovnat k operacím Irské IRA, organizace, která je také 

považována za teroristickou a která dodnes v Irsku operuje ať už v jakékoliv podobě. 

Vždy se objeví křídlo organizace odmítající dialog a prosazující násilnou formu 

vyjednávání. Situace v Turecku a Iráku je však navíc odlišná tím, že oblast označovaná 

jako Kurdistán se rozprostírá přes území několika států, na rozdíl od situace v Irsku. 

Vytvoření oficiálního Kurdistánu by znamenalo destabilizaci těchto zemí a to právě 

nejvíce Iráku, kde jsou Kurdové považováni za vyvažující článek.  
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5 Pokroky Turecka od 90. let do současnosti 

Turecká ústava z roku 1982 byla v následujících letech několikrát novelizována a 

mnohé sporné články byly zrušeny. Co se lidských práv týká, Turecko již v roce 1954 

ratifikovalo Evropskou úmluvu o lidských právech, v roce 1987 vláda přijala jurisdikci 

Evropské komise pro lidská práva a v roce 1990 turecká vláda uznala plnou soudní 

pravomoc Evropského soudu pro lidská práva.57 Tomu předcházelo podání žádosti 

Turecka o členství v ES, které však bylo Komisí odmítnuto z ekonomických i 

politických důvodů, konkrétně byl zmíněn problematický vztah mezi Řeky a Turky a 

také kyperská otázka. Komise však zdůraznila důležitost spolupráce s Tureckem a jeho 

přiblížení se Evropě a to za pomoci Společenství.58 V roce 1990 Komise přijala soubor 

návrhů tzv. "Matutes Package" včetně dokončení celní unie, posílení finanční 

spolupráce, podpory průmyslové a technologické spolupráce a posílení 

politických a kulturních vazeb. Tento balíček však nebyl schválen Radou, která až 

v roce 1995 doporučuje završení celní unie a spolupráci v několika dalších odvětvích a 

zintenzivnění politického dialogu. V roce 1996 vstupuje celní unie v platnost, ale do 

událostí zasahuje další střet mezi Tureckem a Řeckem, tentokrát tzv. imijská krize59 a 

následně dochází k zablokování několika projektů v rámci projektu MEDA60 mimo 

těch, které se vztahují k lidským právům. Toto rozhodnutí bylo motivováno právě 
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špatnou situací v oblasti lidských práv v Turecku.61 Na summitu Evropské rady v roce 

1997 se Unie rozhodla zatím nezahájit s Tureckem vstupní rozhovory, na což Turecko 

zareagovalo přerušením politického dialogu s EU. Statut kandidátské země je Turecku 

přiznán až o dva roky později na summitu EU v Helsinkách.62 Za zlomový by se pak dal 

označit rok 2001, kdy jednak EU schválila přístupové partnerství s Tureckem, Turecko 

zároveň přijímá Turecký národní program (postup harmonizace právního systému 

Turecka s evropským) a další novelu ústavy, a rok 2002, kdy turecký parlament schválil 

reformní  - demokratizační balíčky, které zahrnují zákaz trestu smrti či další práva pro 

kurdskou menšinu. Evropská komise každý rok předkládá Evropskému parlamentu a 

Radě EU zprávu o pokroku Turecka (jako analýzu dosaženého pokroku) a dále zprávu 

ke strategii pro rozšíření EU.63  

5.1  Přístupové partnerství, novely a demokratizační balíčky 2001 

- 2004 

V roce 2001 Turecko ve své ústavě provedlo změny, které vedly k posílení svobody 

projevu, sdružování a tisku a poskytlo tak i ústavní záruku dodržování těchto práv a to 

v článku 26. Novelizován byl však i daleko spornější článek 13, který byl často 

zneužíván a vykládán podle potřeby. Zmiňoval původně situace, za kterých mohou být 

lidská práva omezena, jako je například veřejný zájem a pořádek. Jeho novela z roku 

2001 říká, že „základní práva a svobody mohou být omezeny pouze zákonem a v 

souladu s důvody uvedenými v příslušných článcích Ústavy, a to aniž by byla narušena 

jejich podstata. Tato omezení nesmí být v rozporu s literou a duchem Ústavy, 

demokratickým uspořádáním společnosti a sekulární republiky a se zásadou 

proporcionality.“64 Tyto ústavní změny vedly k přijetí tří demokratizačních balíčků 
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v roce 2002, které rozšiřují svobodu slova, zlepšují práva vězňů, snižují tresty za urážku 

státu a státních institucí, vláda zavádí opatření sloužící pro prevenci mučení, pokračuje 

reforma vězeňství a menšiny smějí používat svůj jazyk v rozhlasovém a televizním 

vysílání a také v něm vyučovat a byl zrušen výjimečný stav. 65 Zpráva Komise o 

pokroku Turecka za rok 2002 však uvádí, že nedošlo k žádnému pokroku v přistupování 

k mezinárodním úmluvám o lidských právech jako je Mezinárodní pakt OSN o 

hospodářských, sociálních a kulturních právech nebo Mezinárodní pakt OSN o 

občanských a politických právech.66 Turecko se nicméně snaží svou legislativu měnit a 

upravovat tak, aby vyhovělo všem požadavkům Unie. Začleňování změn do turecké 

legislativy je však natolik překotné, že stěží může být ve skutečnosti důsledně 

implementováno a dodržováno. Ve zprávě o pokroku Turecka za rok 2002 je tak 

zdůrazněn vysoký počet stížností (téměř 2000) přijatý Evropským soudem pro lidská 

práva, které se týkají zákazu mučení, svobody projevu, práva na spravedlivý soud a 

svobody shromažďování. Turecko bylo také viněno z neprovádění rozsudků učiněných 

Evropským soudem pro lidská práva.67 Turecká vláda se snaží o vedení dialogu 

s občany a o uplatňování nově přijaté legislativy například i založením několika 

monitorovacích center. Jsou však známy případy, kdy nová legislativa vůbec nebyla 

brána v potaz a to především v chudších a méně vzdělaných oblastech, která jsou navíc 

velmi silně nábožensky, kulturně a tradicionalisticky založena. Ústavní reforma roku 

2001, která významně posílila záruky v oblasti lidských práv, přijetí nového občanského 

zákoníku a tří reformních balíčků v roce 2002, zrušení trestu smrti a částečně i 

výjimečného stavu v jihovýchodní oblasti Turecka je však i přesto jasným signálem o 

snaze Turecka přizpůsobit se požadavkům Evropské unie. V roce 2003 jsou přijaty další 

čtyři reformní balíčky, které obsahují další změny týkající se lidských práv a ochrany 

menšin jako je boj proti mučení, další rozšíření svobody projevu, sdružování, právní 

ochrana nebo kulturní práva. Hodnotící zpráva Komise o pokroku Turecka za rok 2003 

uvádí, že Turecko dosáhlo pokroku s ohledem na mezinárodní úmluvy o lidských 
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právech a to ratifikací Mezinárodního paktu OSN o hospodářských, sociálních a 

kulturních právech a Mezinárodního paktu OSN o občanských a politických právech.68 

V souvislosti se změnami, které v turecké legislativě proběhly ještě před otevřením 

přístupových rozhovorů v roce 2005, je třeba zmínit změnu v ústavě z roku 2004, která 

omezuje moc armády a to změnou článků 10, 90, 143 a 131, které tak dále rozšiřují a 

posilují základní práva a svobody.  

5.2 Otevření přístupových rozhovorů 

V roce 2005 vydává Komise Strategický dokument o rozšíření, který hodnotí pokroky 

kandidátských zemí, včetně Turecka, se kterým byly právě v tomto roce také otevřeny 

přístupové rozhovory. Ačkoliv byly do této doby reformy v Turecku prováděny 

poměrně svižným tempem, zpráva o rozšíření neskrývá své znepokojení o zpomalení 

provádění reforem právě v roce 2005, a jak dokument uvádí, provádění reforem je i 

nerovnoměrné, objevují se další případy porušování lidských práv, provádění již 

platných právních předpisů je nedostatečné a Turecko by mělo pokračovat v politických 

reformách jejich převedením na konkrétní činy a to „ve prospěch všech tureckých 

občanů bez ohledu na jejich původ“69. Do této formulace je tedy možné zahrnout i 

snahu o uplatňování politických reforem a předpisů vůči Kurdům, ke kterým uplatňuje 

Turecko stále restriktivní přístup. V roce 2005 neměla kurdská menšina stále nárok na 

vlastní televizní či rozhlasové vysílání v kurdštině a politici používající kurdštinu ve 

svých vystoupeních bývali stále stíháni.70 Komise byla navíc znepokojena uplatňováním 

článku č. 301, který byl přijat také v roce 2005, jenž prosazuje zákaz urážky turectví, 

republiky, vlády a jejích institucí a armády. 71  
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5.3 Zpomalení přijímání reforem v roce 2006 

Pokud se zprávy o pokroku Turecka zveřejňované do roku 2005 zabývaly otázkou 

lidských práv, jednalo se většinou o krátkou kapitolu, která podávala komplexní přehled 

a až na výjimky se nejednalo o podrobný rozbor jednotlivých oblastí této problematiky. 

Zpráva Evropského parlamentu o pokroku Turecka z roku 2006 je tak diametrálně 

odlišná, jelikož popisuje pokroky a nedostatky v oblasti lidských práv konkrétně. Navíc 

se zabývá lidskými právy ne jako celkem, ale jednotlivě od problematiky práv žen a 

menšin až po problematiku vězeňství a práva vězňů a navíc se této problematice věnuje 

její větší část.  Upozorňuje dokonce i na jednotlivé kauzy, které v Turecku probíhaly, ať 

už se jedná o zatčení arménského novináře Hranta Dinka72, kdy byl opět uplatněn 

článek č. 301 o urážce turectví nebo o kauzu  Leyly Zany, která se provinila projevem 

v kurdštině na půdě Evropského parlamentu73. Zpráva EP vítá zahájení vysílání 

v kurdštině, nicméně zdůrazňuje, že jde pouze o vyhrazení vysílacího času a další práva 

Kurdům přiřknuta nebyla.74 Je také důležité zmínit nespokojenost Komise s aktivitou 

PKK především v jihovýchodní oblasti Turecka, která je už definitivně brána jako 

terorismus. Z globálního pohledu na tuto zprávu o pokroku Turecka lze říci, že došlo k 

dalšímu výraznému zpomalení přijímání reforem, které se „podle europoslanců 

projevuje nedostatky zejména v oblasti svobody projevu, náboženských a menšinových 

práv, vztahů mezi civilním a vojenským sektorem, vymáhání práva na místní úrovni, 

práv žen, práv odborů, kulturních práv a nezávislosti soudnictví.“75  
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5.4 Důraz na kurdskou menšinu 

Podobný pokrok jako v případě lidských práv jako celku z hlediska jejich uvádění 

v hodnotících zprávách, byl učiněn v přístupu ke kurdské menšině ve smyslu 

zdůrazňování důležitosti pokroku v této oblasti a to ve zprávě za rok 2007. Tato zpráva 

se věnuje kurdské menšině zatím nejvíce a to i v souvislosti s účastí první prokurdské 

politické strany ve vládě. Tato Strana za demokratickou společnost – DTP se do vlády 

dostala díky nominaci svých kandidátů jako kandidátů nezávislých, na které se tak 

nevztahovala 10% hranice nutná pro vstup do parlamentu.76 Tato strana je ve zprávě za 

rok 2007 vyzývána, aby se distancovala od Kurdské strany pracujících a pomohla 

kurdskou otázku v této souvislosti vyřešit.77 Úspěch strany DTP by se v kurdské otázce 

dal označit jako jediný pokrok, jenž Turecko zatím podniklo a to navíc ještě ne z vlastní 

vůle. Jinak se podmínky pro kurdskou menšinu nijak výrazně nemění, alespoň dle zpráv 

Evropského parlamentu. Stále jsou stíháni lidé projevující se v kurdštině, kurdština stále 

není vyučována a naopak její užívání bývá nadále trestně stíháno. Strana DTP byla 

navíc v roce 2009 zakázána tureckým ústavním soudem. Premiér Erdogan se od 

rozhodnutí soudu distancoval a zdůraznil, že vláda je proti zrušení DTP a proti zákazu 

stran, přičemž potrestáni by měli být jednotlivci a nikoliv strana.78 

5.5 Turecko v hodnotící zprávě za rok 2009 

Z usnesení Evropského parlamentu o zprávě o pokroku Turecka za rok 2009 vyplývá, že 

turecká vláda schválila strategii justiční reformy a Evropský parlament vybídl vládu, 

k jejímu neprodlenému uplatňování, přičemž má turecká vláda věnovat zvláštní 

pozornost systematickým opatřením na zvýšení nestrannosti a profesionality justice a 

dodržování norem Evropské úmluvy o lidských právech. Na tomto základě vyzval vládu 

k vypracování návodu pro státní zástupce, pokud jde o zákony, které jsou často 
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používány k omezování svobody projevu.79 Dále Turecko přijalo právní předpisy, jimiž 

se ruší veškerá omezení na vysílání soukromých a veřejných stanic v kurdštině na 

místní i celostátní úrovni a předpisy o používání kurdského jazyka ve věznicích. 

Evropský parlament vyzval tureckou vládu, aby přijala další opatření, kterými vytvoří 

reálné možnosti pro výuku kurdštiny ve veřejném i soukromém školství80 a umožní 

používat kurdštinu v politickém životě a v jednání s veřejnou správou, k čemuž ještě 

stále nedošlo. Také bylo zdůrazněno, aby turecká vláda zabránila zneužívání 

protiteroristických zákonů k omezování základních svobod, zejména svobody projevu, a 

aby byl zrušen systém vesnických hlídek na jihovýchodě Turecka. V této souvislosti 

také Evropský parlament upozornil, že turecký právní rámec dosud neposkytuje 

dostatečné záruky v oblasti svobody projevu a že některé zákony jsou nadále 

zneužívány k jejímu omezování a že článek 301 a článek 318 trestního zákona by měly 

být, i přes jejich přezkum a omezení uplatňování, úplně zrušeny.81 V této zprávě, 

vydané na jaře roku 2010, Evropský parlament upozorňoval na důležitost komplexní a 

dalekosáhlé reformy ústavy, která by ochranu lidských práv a základních svobod učinila 

ústředním bodem tureckého státu a společnosti, a vybídla tureckou vládu k obnovení 

práce na této reformě, a to ideálně za účasti politických zástupců kurdského 

obyvatelstva.82 (Zde bylo zdůrazněno, že turecké právní předpisy o zákazu politických 

stran nejsou v souladu s Evropskou úmluvou o lidských právech.83) Návrh ústavní 

reformy byl následně zpracován o několik měsíců později a v září 2010 byl schválen i 
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hlasováním v referendu. Evropská unie tento krok uvítala, ale „podle člena Evropské 

komise pro rozšíření Štefana Füleho musí Turecko kromě nové ústavy schválit také 

potřebné reformy. Ústavní reformy se týkají změn v soudní hierarchii a omezení 

pravomocí vlivné armády... Turecko ale prý musí řešit také další priority, jako jsou 

svoboda slova a náboženská svoboda, aby vyhovělo evropským měřítkům.“84 Zpráva 

Evropského parlamentu také odsoudila násilí, jehož se PKK neustále dopouští a žádala 

PKK, aby zareagovala na politickou iniciativu turecké vlády složením zbraní a 

ukončením násilí.85 PKK přišla s návrhem na složení zbraní následně v červenci 2010. 
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6 Srovnání 

V roce 1999, kdy byl v Helsinkách Turecku přiznán status kandidátské země, byla již 

k dispozici první zpráva o Turecku, která představuje odpověď Komise na žádost 

Evropské rady, popisuje dosavadní vztahy mezi Tureckem a Evropskou unií a to 

zejména v rámci dohody o přidružení. Dále analyzuje situaci v Turecku s ohledem na 

podmínky politické, které se týkají demokracie, právního státu, lidských práv a ochrany 

menšin. Také vyhodnocuje situaci Turecka s ohledem na ekonomiku, tržní hospodářství 

a konkurenceschopnost. V neposlední řadě hodnotí, zda je Turecko vůbec schopno 

přijmout závazky vyplývající z členství.86 Co se demokracie a lidských práv týká, 

zpráva konstatovala, že veřejná zpráva v Turecku sice nese základní rysy 

demokratického systému, nicméně poukazuje na znepokojivou vedoucí roli armády v 

politickém životě a především provádění mimořádných soudů soudy státní bezpečnosti, 

které rozhodně nejsou slučitelné s demokratickým systémem a jsou v rozporu se 

zásadami Evropské úmluvy o lidských právech. Zpráva tedy poukazovala na nutnost 

skutečné nezávislosti soudnictví.87 V této oblasti učinilo Turecko významný krok 

kupředu díky kladnému výsledku referenda konaného v září v roce 2010, kdy byly 

schváleny reformy ústavy, které znamenají jednak změny v soudní hierarchii, ale 

především omezení pravomocí armády, jež měla doposud významný vliv a v Turecku se 

„postarala“ o několik převratů. Tento krok lze ale vykládat i negativně, jelikož vláda 

byla do současnosti jakousi zárukou sekularizovaného Turecka, kdežto nyní zde bude 

daleko větší prostor pro islamizaci země, na což upozorňuje především turecká opozice. 

Co se pak konkrétně lidských práv týká, zpráva z roku 1998 poukazuje na významné 

nedostatky a především závažné porušování lidských práv v téměř všech oblastech. Od 

velmi špatných podmínek vězňů, stále platný trest smrti, nelidské zacházení a mučení, 

přes problematiku práv žen, kdy je velmi rozšířeno především domácí násilí, až po 
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práva kurdských občanů, jimž bylo (i přes zrušení zákazu publikování v kurdštině) stále 

odepřeno používat kurdštinu v politické sféře a vzdělávání a stále byla zakázána veškerá 

kurdská média.88 V současnosti v Turecku již funguje celostátní kurdský program, který 

byl spuštěn v lednu roku 2009 a také množství kurdských satelitních programů a od 

roku 2004 byly ve státní televizi zavedeny dva třicetiminutové programy v kurdštině. 

Oficiálně toto potvrzuje i zpráva o pokroku Turecka z roku 2009, která „vítá přijetí 

právních předpisů, jimiž se ruší veškerá omezení na vysílání soukromých a veřejných 

stanic v kurdštině na místní i celostátní úrovni“.89 Kurdové nicméně poukazují na to, že 

se tyto programy nedotýkají zásadních a citlivých otázek.90 Jak se však v praxi ukazuje, 

Turecko si i na tyto změny zvyká těžko. Ilustruje to například situace, kdy v tureckém 

parlamentu vystoupil vůdce Strany pro demokratickou společnost Ahmet Turk a 

promluvil kurdsky. Televize okamžitě přerušila přímý přenos, s tím, že podle ústavy 

oficiálním jazykem v zemi zůstává nadále pouze turečtina91 a používání kurdštiny 

v politickém projevu je stále zakázáno.  Zpráva z roku 1998 se kurdským problémem 

zabývá konkrétně, když poukazuje na to, že ve smlouvě z Lausanne byly oficiálně 

uznány tři menšiny žijící v Turecku. Konkrétně Arméni, Židé a Řekové. Turecká ústava 

kurdskou menšinu vůbec neuznává, respektive nezná. Zpráva také poukazuje na 

ekonomické a sociální znevýhodnění Kurdů.92 V současné době je alespoň legální „být 

Kurd“. Pro závěr této práce je však důležité, že byla potvrzena výchozí hypotéza a tlak 

Evropské unie v souvislosti s přístupovými jednáními Turecka opravdu vede ke zlepšení 
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práv kurdských občanů. To, jestli jsou tato zlepšení minimální, či alespoň uspokojující, 

není v rámci této práce možné hodnotit vzhledem k nemožnosti sledování jejich 

uplatňování.  
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7 Závěr 
Při srovnávání situace lidských práv Kurdů v Turecku v době, kdy byl Turecku 

oficiálně přiznán status kandidátské země a nyní, je zřejmé, že kurdská problematika se 

dostala za několik málo let do popředí, ale musíme se na toto téma dívat z několika 

perspektiv. Jelikož není možné (a už vůbec ne za účelem této práce) zmapovat situaci 

přímo v Kurdistánu, je nutné vycházet pouze ze zpráv různých agentur, Evropských 

institucí a neziskových organizací. Jak je uvedeno v úvodu, právě zprávy o pokroku 

Turecka Evropského parlamentu se zdají být zmanipulované dle momentální evropské 

politiky. Je zřejmé, že Turecko jistého pokroku dosáhlo a že na tom má Evropská unie 

svůj podíl. Ta však klade další a další nároky na Turecko, které logicky nemůže být 

schopno, za tak krátkou dobu všechny požadované změny zavést a dohlížet nad jejich 

uplatňováním. Kurdský problém tedy můžeme vnímat různými způsoby. Jednak 

z pohledu zpráv Evropského parlamentu, z pohledu nezávislých organizací, agentur a 

reportáží a v neposlední řadě, je třeba důrazně oddělit problematiku Kurdské strany 

pracujících. Již zde padla zmínka o podobnosti s irskou IRA. Při pohledu na irskou 

problematiku je také třeba rozlišit téma porušování lidských práv katolíků a téma 

teroristické organizace. Stejným pohledem je třeba se dívat na otázku kurdskou v rámci 

Turecka. Jistě ne každý Kurd se ztotožňuje a podporuje aktivity PKK a PKK rozhodně 

není organizací, která by se zrovna lidskými právy obzvlášť zabývala. Problematika 

lidských práv v Turecku navíc sahá daleko do historie a to ať se jedná o práva žen, 

menšin nebo nelidské podmínky vězňů i vojáků a jejich mučení. Ačkoliv se Turecko 

vyvinulo v demokratický sekulární stát, problematika lidských práv zde zůstala do roku 

1999 téměř nedotčena. V roce 2005 byla Turecku Evropskou komisí stále vytýkána, 

mimo již uvedených, i problematika vysoké korupce. Turecko musí přidat, byl 

nekompromisní závěr. Pokud začaly s Tureckem přístupové rozhovory v roce 2005 a 

mluví se o roce 201493 jako o datu vstupu, znamená to, že má Turecko 9 let na rozsáhlé 

reformy, které by neměly zůstat jen na papíře, ale měly by být uvedeny v realitu a tato 

realita by měla být sledována a monitorována. Každoroční zprávy o pokroku Turecka 

přinášejí sice dílčí úspěchy v jednotlivých kapitolách, ale spíše ze zpráv vyznívá 

politování a zklamání nad vývojem v Turecku (pomineme-li vývoj v ostatních 

oblastech, jako je naopak ekonomika, která v Turecku zaznamenala opravdový pokrok). 
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Také kurdská menšina v Evropě a některé neziskové organizace nejsou i přes již 

učiněné ústupky tureckou vládou spokojeny se současnou situací. Často oponují, že 

učiněné změny nejsou dostatečně uplatňovány v praxi. Celkově se však Turecko stává 

minimálně regionálním lídrem a jeho pokrok a vliv je, i přes nepříliš pozitivní zprávy 

evropských institucí, znatelný. Turecko udělalo za posledních dvanáct let velký krok 

kupředu a to i díky Evropské unii.   
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8 Summary 
The aim of this work was to analyze and interpret the basic parameters and progress of 

the human rights of the Kurds in Turkey in the context of accession negotiations with 

European Union, as well as confirmation of the assumption, that EU pressure on Turkey 

in the context of accession negotiations leads to the strengthening of human rights and 

fundamental freedoms of the Kurds. This assumption was verified by comparison of the 

situation of human rights of the Kurds at the time, when Turkey was granted a candidate 

status, and situation at present. The first parts of this work are devoted to explanations 

of some terms, such as human rights and its role in internal and external relations of the 

European Union, who are the Kurds and what does Kurdistan mean. In this context 

work describes the issue of Kurdish nationalism as well. One of the most important 

actors in Kurdish nationalism is the PKK - Kurdistan Workers' Party. A separatist 

organization, that originally sought to create own Kurdish state. The next chapter 

describes Turkey's accession negotiations from 1959 to the present and the foreign 

policy of Turkey and its geographical and economic potential. The most important part 

of this chapter describes anchor of human rights in Turkish legislation and the reforms 

of Mustafa Kemal Atatürk. Concerning human rights, it was primarily the strengthening 

of women role in society. Above all, Atatürk seek to form a single nation, but was 

accused of genocide of Armenians and Kurds. Not only the Kurdish culture was 

suppressed, but so was the language. It was banned in education, in broadcasting and 

even in the Parliament. Despite all this, Turkey has taken steps towards democracy. 

Turkish legislation changed significantly since that time, mainly due to an adoption of 

democratization packages. In 2001, Turkey in its constitution made changes, which led 

to strengthening of freedom of expression, association and press. In the conclusion, a 

comparison is provided of what has been criticized by EU and how Turkey responded to 

these complaints. Turkey has made a significant step forward, thanks to the positive 

outcome of the referendum in September 2010, when reforms of the constitution were 

approved. Concerning the human rights, the 1998 report pointed to significant violation 

of human rights in almost all areas, including the rights of Kurdish citizens. Although 

the last annual report on Turkey's progress bringing partial success in individual 

chapters and rather a regret and disappointment instead of enthusiasm sounds over the 

developments in Turkey, it has become a regional leader and has made over the past 

twelve years a big step forward. This work though confirms the initial assumption, that 
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EU pressure on Turkey in the context of accession negotiations leads to the 

strengthening of human rights and fundamental freedoms of the Kurds, although this 

improvement is still not sufficient.  
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