Ontvolkingspolitiek in Sur
Verslag van een onderzoeksmissie
Kurds & Friends – mei 2016
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ONDERZOEKSMISSIE SUR 6-9 MEI 2016

INTRODUCTIE
De Turkse staat heeft in april 2015 de vredesonderhandelingen met de Koerdische beweging
gestaakt en is een verwoestende oorlog gestart, die inmiddels aan meer dan driehonderd
burgers het leven heeft gekost en meer dan anderhalf miljoen Koerden aan fundamentele
mensenrechtenschendingen heeft blootgesteld. Tussen augustus 2015 en april 2016 zijn in 22
districten van zeven steden in het Zuidoosten van Turkije 24 uurs uitgaansverboden ingesteld.
Minstens 355.000 mensen zijn gedwongen hun huizen te verlaten. Er zijn minstens 338
burgerslachtoffers gevallen door het staatsgeweld.1
De gebeurtenissen in het zuidoosten van Turkije krijgen nauwelijks aandacht in de Europese
media en – dus – ook niet bij Nederlandse politici. Kurds & Friends organiseert daarom in
samenwerking met de HDP onderzoeksmissies met onder andere Kamerleden en
gemeenteraadsleden. Kurds & Friends komt op voor de mensenrechten in Turkije en beoogt
met deze onderzoeksmissies politici in Nederland te stimuleren zich sterk te maken voor
erkenning van de mensenrechten van Koerden in Turkije.
Van 6 tot 9 mei 2016 heeft een onderzoeksmissie een bezoek
gebracht aan Sur, een district van Diyarbakir (Amed in het
Koerdisch) gebracht, een van de gebieden die zijn getroffen
door het oorlogsgeweld. Aan de delegatie namen deel:
Harry van Bommel (Tweede Kamerlid voor de SP), Latif
Tali (lid gebiedscommissie Overschie van de gemeente
Rotterdam voor de PvdA), Aliye Yurdan en Carla van Os,
beiden lid van Kurds & Friends.
Dit reisverslag geeft een impressie van het bezoek aan de
hand van de interviews met politici en bestuursleden van
sociale organisaties.
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DTK (DEMOKRATIK TOPLUM KONGRESI, DEMOCRATISCH VOLKEREN
CONGRES)

CO-VOORZITTER HATIP DICLE
DTK is in 2007 opgericht als koepel van organisaties, gemeenten, politieke partijen en
individuele personen die samen strategieën uitzetten op het terrein van onder meer economie,
ecologie, religie, gezondheid, werk, talen, onderwijs en diplomatie. De assemblee komt elke
drie maanden bijeen en bestaat uit 501 gedelegeerden. Daarvan zijn er 300 direct gekozen in 25
Koerdische steden via de Volksraden, 201 zijn vertegenwoordigers van de verschillende
partijen en organisaties en 30 etnische groepen. Van de 501 assemblee leden zijn er 202 vrouw.
Hatip Dicle benadrukt dat het percentage vrouwen zo snel mogelijk naar vijftig procent gaat,
“maar de emancipatie komt niet in alle regio’s even snel op gang.”
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DTK zetelt in het oude gemeentehuis en bestaat van vrijwillige donaties van leden en andere
betrokken burgers.

ZELFBESTUUR
Autonomie en zelfbestuur zijn ook in de strategie van DTK leidend. De commissies behouden
hun eigen autonomie, organiseren eigen congressen en lobbyen bij de gemeenten. Zo zet de
economische commissie coöperatieven op in de gemeentes en helpen ze mensen met het
vinden van werk en organiseren ze de landverdeling voor mensen die ontheemd zijn. De
gezondheidscommissie heeft voor Rojava hulpgoederen zoals voedsel en medicijnen gestuurd.

VERVOLGING
“Onze basisfilosofie is dat we niks hoeven te verwachten van de Staat”, stelt Hatip Dicle. “We
willen zelf onze problemen oplossen en zelfvoorzienend zijn. De Turkse Staat begrijpt dat niet
en vindt dat we daarmee een onafhankelijke Koerdische staat promoten. Daarom worden veel
van onze assemblee leden vervolgd.”
Hatip Dicle werd in 1994 als DEP parlementariër tegelijk met Leyla Zana gevangen gezet. Hij
zat toen ongeveer acht jaar vast en tijdens het KCK proces2 zat hij weer vijf jaar vast. Binnen
ongeveer een maand verwacht hij de uitspraak. Er is twintig jaar geëist tegen hem.

STAKEN VAN DE VREDESONDERHANDELINGEN
Hatip Dicle was lid van de delegatie die de
vredesonderhandelingen tussen de PKK en de Turkse
Staat leidde. Hij ging regelmatig naar Imrali waar PKK
leider Öcalan gevangen zit. “De PKK heeft tussen 1993 en
2013 acht keer een wapenstilstand afgekondigd maar de
Turkse Staat is hier nooit op ingegaan. Begin 2013 heeft
Öcalan een brief naar Erdoğan gestuurd met een concreet
voorstel om tot een vreedzame oplossing van het conflict
te komen. Aanvankelijk reageerde de regering vrij positief
en we hebben toen tweeënhalf jaar een relatief rustige
periode gekend waarin weinig doden vielen. Tijdens Newroz 2013 stuurde Öcalan een oproep
aan 10.000 rebellen van de PKK om terug te keren naar Turkije. Dat gebeurde in mei 2013. De
verwachting was dat hiermee vertrouwen opgebouwd zou worden en dat de Turkse Staat de
vijandelijkheden zou staken. De teruggekeerde rebellen werden echter direct gevangen gezet,
de meesten zitten nog steeds vast. In augustus 2013 werd het proces van terugkeer gestopt
maar de vredesonderhandelingen gingen door. Op 28 februari 2015 sloot de HDP een akkoord
met de regering waarin in tien artikelen een democratisch plan werd ontvouwd. Ook
zelfbeschikking voor de Koerdische regio maakte daarvan onderdeel uit. Er zou een
onafhankelijk toezichthoudend comité komen om toe te zien op de naleving van het akkoord.
Op 5 april 2015 verklaarde Erdoğan echter dat hij van geen akkoord wist en het niet erkende.
Daarop is de oorlog hervat. Het Koerdisch succes in Rojava en de grote verkiezingswinst van
HDP, die in juni 2015 met tachtig leden tot het parlement toetrad, zijn mede oorzaak geweest
van de stopzetting van de vredesonderhandelingen.”
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GEMEENTE DIYARBAKIR

ERKAN ERENCI – LOCO BURGEMEESTER
EMIN AKTAR - JURIDISCH ADVISEUR VAN DE CO-BURGEMEESTERS
Op het stadshuis van Diyarbakir ontvangt loco
burgermeester Erkan Erenci de delegatie. De beide
co-burgemeesters, Firat Anli en Gültan Kisanak,
zijn elders aan het werk. Erenci benadrukt een
paar keer hoe blij hij is met het bezoek.
Internationale solidariteit wordt node gemist.
“Dag na dag sluit Turkije zich meer op in de
droom van Erdoğan: een land zoals we die in het
Midden Oosten kennen en die geregeerd worden
door dictators”, opent Erenci. “De Koerdische
oppositie is de enige groep die zich hier effectief
tegen te weer stelt.”

HET HART UIT HET KOERDISCHE LIJF GERUKT
“De aanhoudende uitgaansverboden in Sur hebben
uiteindelijk tot de totale vernietiging van zes wijken van Sur
geleid”, zegt Erkan Erenci. “Sur heeft een geschiedenis van
duizenden jaren en is door UNESCO tot cultureel
werelderfgoed verklaard. 3 De wijken zijn volledig ontvolkt.
Ongeveer 52.000 mensen moesten Sur verlaten. Per decreet is
hun huis en grond onteigend. Het gaat om ongeveer de helft
van Sur, waar voorheen 92.000 mensen woonden. In
economische hoogtijdagen verbleven er ongeveer 600.000
mensen. Sur is cruciaal voor de Koerdische gemeenschap. Met
de vernietiging van Sur, ruk je het hart uit het Koerdische lijf.
De vele kleine straten, al die etniciteiten die er woonden, die Armeense kerken, de historische
moskee met de minaret op de vier poten waar Tahir Elci is vermoord4, de joodse synagogen,
de wijken met tapijtknopers, juweliers, de talloze restaurantjes, al die groepen met hun eigen
beroepen die hun eigen wijken kleur gaven… Ik geef maar wat snapshots van het grote
verlies. De hoop op vreedzaam leven is hiermee gedood. En dan heb ik het nog niets eens over
dat negenjarig kind dat is vermoord op straat door een Turkse sluipschutter. Er zijn in Sur
ongeveer zeventig doden gevallen tijdens de uitgaansverboden.”

SNELLE CONFISCATIE
“Er bestaat, zoals in elk land, een wet op basis waarvan de
onteigening huizen is geregeld. 5 Daarin stonden tot voor
kort twee gronden: als het gebouw op instorten staat
vanwege een aardbeving of andere natuurramp of als er

http://whc.unesco.org/en/news/1315/
http://time.com/4128696/tahir-elci-kurdish-lawyer-assassination-turkey/
5 Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun.
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gevaar dreigt vanwege achterstallig onderhoud aan oude panden”, legt de mensenrechten
jurist Emin Aktar uit. “Er is nu een heel snel noodartikel aan toegevoegd dat ‘urgente
onteigening heet.’ Bewoners kunnen wel beroep instellen, dat moet in dit geval bij de Raad
van Ministers, maar dat beroep heeft geen schorsende werking. De sloop gaat gewoon door.

WEDEROPBOUW?
De gemeente heeft al tijdens de oorlog in Sur een tweedaagse conferentie georganiseerd met
internationale wetenschappers die verstand hebben van culturele reconstructie. Maar omdat
het gebied nog altijd hermetisch afgesloten is, kan er eigenlijk nauwelijks een begin worden
gemaakt met de plannen. De gemeente is op zoek naar gemeenten in Europa die zich solidair
verklaren om zich in te zetten voor de herbouw van Sur. Florence, Reims en Zurich hebben
zich al gemeld. De delegatie belooft op zoek te gaan naar een Nederlandse gemeente die hier
voor zou voelen. Te denken valt enerzijds aan een kleine gemeente die wat gemakkelijker een
dergelijk besluit zou kunnen nemen, aan de andere kant lijkt het aantrekkelijk om juist te
proberen steden te vinden die ervaring hebben met het wegbombarderen van het hart uit hun
stad, zoals Nijmegen of Rotterdam.

HULP AAN ONTHEEMDEN
De gemeente probeert de tienduizenden ontheemden van Sur zo goed mogelijk bij te staan.
“We zoeken leegstaande huizen, we vragen de eigenaars om dan hun woonruimte tijdelijk af
te staan, we distribueren voedsel en andere goederen, we hebben dertig hectare land
vrijgemaakt voor volkstuinen op de weg naar Silvan”, somt de loco burgemeester op. De
meeste ontheemden zijn bij particulieren onder gebracht, soms bekenden, soms onbekenden
van de familie in nood.

POLITIEKE STEUN
Behalve de hulp bij de herbouw en de ontheemden, heeft de gemeente ook politieke steun
nodig, benadrukt Erenci: “Veel van onze burgemeesters zijn gevangen gezet, ook onze twee
burgemeesters van Diyarbakir. Ongeveer 25 democratisch verkozen burgemeesters zijn
ontslagen door de Staat.6 We willen dat ze terug kunnen komen op hun posten.”
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HDP (HALKLARIN DEMOKRATIK PARTISI, DEMOCRATISCHE
VOLKERENPARTIJ)

ZIYA PIR – HDP PARLEMENTARIER
OPHEFFEN VAN DE IMMUNITEIT
Ziya Pir vraagt aandacht voor het feit dat het Turkse Parlement binnenkort gaat stemmen
voor het opheffen van de parlementaire immuniteit. “De meeste Europese landen kennen wel
een vorm van parlementaire immuniteit”, zegt Pir. “Maar hier in Turkije is dat veel harder
nodig dan in Europa omdat je hier in alle opzichten vervolgd kan worden voor je politieke
werk. Toen ik laatst op een veldmissie was, richtte een politieagent een pistool op me. Mijn
huis is ook al doorzocht. We hebben bescherming nodig voor de vrijheid om ons uit te
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spreken. Zonder die bescherming kunnen we
helemaal niks meer betekenen in de politiek.
In de Turkse wet is een uitgebreide regeling
opgenomen voor het opheffen van de
immuniteit van een Kamerlid. Je wordt door
verschillende commissies gehoord en kan je
daar verdedigen. Die normale procedure
duurde voor Erdoğan en zijn AKP veel te lang.
Daarom hebben ze nu een hele snelle
noodprocedure bedacht in een tijdelijk
amendement op de Grondwet waar het
parlement niet aan te pas is gekomen.
Waarschijnlijk wordt op 16 mei 2016 in twee
sessies gedurende 48 uur gestemd over de immuniteit. Als er 367 stemmen voor zijn (2/3
meerderheid) dan is de opheffing van de immuniteit een feit. Als er tussen de 330 en 367
stemmen zijn, dan kan de president een referendum uitschrijven. Bij minder dan 330 stemmen
is het plan verworpen. Het gaat niet alleen om HDP Kamerleden maar omdat er ook speciaal
is geregeld dat het moet gaan om nieuwe Kamerleden, wordt de HDP wel buitenproportioneel
getroffen. In de rechtvaardiging voor het amendement stond ook klip en klaar beschreven dat
de maatregel nodig is voor de bestrijding van terrorisme, daaruit kun je concluderen dat het
Erdoğan alleen om de HDP te doen is. Erdoğan is bij een uitkomst tussen de 330 en 367
stemmen vrij om wel of geen referendum te organiseren. De andere optie is dat hij
vervroegde verkiezingen houdt, dan regelt hij het zo. Hij laat wekelijks peilingen uitvoeren en
zal zijn beste moment en de beste weg zorgvuldig kiezen; hij wacht gewoon tot hij verzekerd is
van de meerderheid om van de HDP af te komen. Op dit moment is het onrustig binnen de
MHP, ook dat is gunstig voor de AKP. Ten slotte heeft het vertrek van Davutoğlu nog steun
gegeven aan Erdoğan. Davutoğlu sprak al voor 99% de stem van de AKP, dat zal nu 100%
worden met zijn opvolger.”

VLUCHTELINGENCRISIS
“De Koerden zijn slachtoffer geworden van de Europese vluchtelingencrisis”, vindt Pir. “Het
bezoek van Merkel, vlak voor de cruciale verkiezingen in november 2015, is door Erdoğan
regelrecht opgevat als een legitimatie voor het geweld dat hij toen al had ingezet tegen de
Koerden en de HDP. Merkel heeft er geen woord aan vuil gemaakt. En dat terwijl de wapens
die nu worden ingezet tegen Koerdische burgers zijn geleverd door de Navo.7 Turkije heeft
het steeds over 2,8 miljoen vluchtelingen. Maar waar zijn die dan? Er worden maar 280.000
mensen in vluchtelingenkampen opgevangen, ongeveer 10% van dat aantal. Waar wordt dat
beloofde geld dan besteed? De Staat probeert ook speciaal Koerdische gebieden te ontwrichten
door daar grote groepen Arabische vluchtelingen te plaatsen, nu is dat aangekondigd vlakbij
Maraş. Begrijp me goed: we moeten zeker de vluchtelingen opvangen en daar is ook veel hulp
voor nodig. We moeten de lasten wel eerlijk verdelen. Nu wordt het geld misbruikt en worden
er vuile deals afgesloten.”
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VERZOEKEN AAN EUROPA
Ziya Pir heeft drie wensen als de delegatie vraagt welke steun er nu nodig is:
1.
2.

3.

4

“Blijf in Europa ferm staan voor de definitie van terrorisme. In Turkije wordt die nu
zodanig opgerekt dat elke vorm van oppositie als terrorisme geframed wordt.
Volg het immuniteitsproces nauwgezet. We vragen dit niet voor ons zelf, zodra wij in
gevangenis zitten, zijn we juist weer veilig. We vragen het voor onze vijf miljoen
kiezers. Die worden hiermee getroffen.
Europa zou veel efficiënter druk moeten willen uitoefenen op Erdoğan. We schrijven
zo vaak oproepen hiertoe aan onze collega parlementariërs in Europa, in het bijzonder
ook aan de interparlementaire groep in het EP, maar we krijgen bijna nooit een
reactie.”

VAKBONDEN

IKRAM ATABAY & HAVA KARAHANLI - EGITIM SEN (ONDERWIJS VAKBOND)
SIRAS CELIK – YAPI YOL SEN – (BOUW VAKBOND)
ERDAL UYSAL – BTS SENDAKASI – (TRANSPORT VAKBOND)
NECIP METIN – SES (GEZONDHEIDSZORG VAKBOND)
In Turkije zijn de meeste mensen die werken in de
sectoren onderwijs, transport, de bouw en de
gezondheidszorg ambtenaren. De vakbonden in Turkije
spelen een belangrijke rol in de sociale beweging die
strijdt voor de erkenning van mensenrechten. “Als
vakbonden zetten we ons, zoals alle vakbonden in de
wereld, in voor de rechten van onze werknemers”, zegt
Ikram Atabay, co-voorzitter van de onderwijsvakbond,
“maar voor ons is een tweede, even belangrijke, taak om
het recht te verdedigen dat onze mensen politiek actief
mogen zijn en een mening mogen hebben. Een
ambtenaar is ook maar een mens.”

VERVOLGING VAKBONDSLEDEN
“De vakbonden in Turkije hebben nooit in vrijheid kunnen werken”, stelt Ikram Atabay,
“maar de laatste twee jaar is de onderdrukking ernstig toegenomen. De Turkse Staat heeft een
eigen vakbond, Memur Sen, (ambtenaren vakbond) elke ambtenaar die daar geen lid van is,
wordt onder druk gezet. We hebben op 20 december 2015 deelgenomen aan een demonstratie
waarbij we opriepen om te staken voor de vrede. Nu worden 4.900 docenten die daaraan
deelnamen, vervolgd. Ze houden van onze leden Twitter en Facebook accounts bij. In Bismil
werden negentien vakbondsleden ontslagen vanwege uitspraken op social media. Er worden
huisinvallen gedaan, mensen worden geschorst of zelfs ontslagen en leerkrachten worden
expres verplaatst naar een andere werkplek.”
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Erdal Uysal, voorzitter van de afdeling Diyarbakir van
de transport vakbond kreeg problemen vanwege een
persverklaring in Silopi over de belegering van Sur: “Ik
heb gezegd dat mensen recht op leven hebben. Nu word
ik vervolgd vanwege steun aan een terroristische
organisatie”
De leden van de vakbond voor mensen die in de
gezondheidssector werken, hebben het extra moeilijk in
de huidige omstandigheden. “Onze mensen worden nu
direct aangevallen door de Staat”, zegt Necip Metin,
secretaris van de afdeling Diyarbakir van die vakbond. “Twee van onze leden zijn vermoord
door een sluipschutter van de Staat, terwijl ze aan het werk waren om gewonden op te halen.
Eén in Cizre en één in Sirman. Ons belangrijkste gezondheidscentrum in Sur, dat ruim 50.000
mensen bediende, is geconfisqueerd als politiebureau.
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KJA (KONGREYA JINÊN AZAD, VRIJE VROUWEN STICHTING)

AYSE GÖRKAN – COORDINATOR DIPLOMATIE
De Vrije Vrouwen Stichting is in januari 2015
opgericht na een congres van de 501 leden van de
stichting en zet zich in voor de gelijke positie,
autonomie en zelfbeschikking van vrouwen in
Mesopotamië. De voorlopers van de organisatie
hebben zich het verleden voornamelijk gericht op het
beschermen van vrouwen die te maken kregen met
huiselijk
geweld.
Inmiddels
heeft
de
vrouwenbeweging een veel bredere focus, uitgaande
van de idee dat vrouwen een essentiële rol spelen in
het vredesproces in Turkije.
“Toen we in 2003 begonnen met het organiseren van de vrouwenbeweging, was ons doel nog
om het quotum vrouwen in bestuursfuncties op 25% te krijgen”, zegt coördinator Ayse
Görkan. “Nu is 50% al een vanzelfsprekendheid. Zelfverdediging is het centrale concept, dat
geldt in het gezin en in de maatschappij. Zoals op het niveau van de Staat het altijd mannen
zijn die de macht vertegenwoordigen, zo is het ook in het gezin. Het gezin zien we als een
minimaatschappij. Pas als vrouwen zich binnen het gezin hebben vrijgemaakt, zal er ook een
vrije samenleving mogelijk zijn. De emancipatie van de samenleving verloopt via de
emancipatie van de vouwen.”

VROUWEN ALS DOELWIT
“Vrouwen zijn speciaal doelwit in de strijd van
de Turkse staat tegen de Koerden”, volgens
Ayse Gorkan. “Er zijn ongeveer honderd
vrouwen doelbewust vermoord tijdens de
uitgaansverboden,
18
vrouwelijke
covoorzitters van organisaties zitten gevangen.
In Varto werd een vrouwelijke strijdster
naakt, met duidelijke littekens van marteling,
op straat gelegd op 10 augustus 2015. Drie van
onze actieve vrouwen, Seve Demir, Fatma
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Uyar en Pakize Nayir, werden op 5 januari 2016 samen in Silopi op straat geëxecuteerd.8 Op
vele plaatsen waar huizen zijn binnen gevallen door de veiligheidsdiensten kalken ze seksuele
leuzen op de muren en verspreiden ze ondergoed van vrouwen in de slaapkamers.”
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DBP (DEMOKRATIK BÖLGELER PARTISI, DEMOCRATISCHE REGIO
PARTIJ)

SALIH YILDIZ – VICE-VOORZITTER DBP DIYARBAKIR
De DBP is de regionale politieke partij die 107 gemeenten in de Koerdische regio
vertegenwoordigt maar ook in de grote steden als Istanbul en Ankara afdelingen heeft. De
DBP zet zich in voor de lokale autonomie en beoogt daarmee de democratie in heel Turkije te
bevorderen. In de gemeenteraad van Diyarbakir is heeft de DBP een meerderheid van tachtig
procent. De leden worden gekozen vanuit de lokale Volksraden.
“Onze assemblee telt 118 leden en 2 covoorzitters”,
zegt Salih Yildiz, vice-voorzitter van de DBP, dertig
daarvan zitten nu in de gevangenis, twee zijn er
vermoord. De Turkse Staat beschouwt het door ons
ingezette proces van decentralisatie als een gevaar
voor de Turkse maatschappij.” Salih Yildiz zelf is
sinds zijn achttiende actief betrokken bij de
Koerdische beweging. Hij werd in 1980 voor zestien
jaar gevangen gezet. In de tijd waarin marteling in
de gevangenis aan de orde van de dag was. Toen hij
in 1996 vrij kwam, werd hij vicepresident bij de
HADEP, een voorloper van de HDP. In 2011
verdween hij als onderdeel van het KCK proces,
opnieuw voor drie jaar achter de tralies. “We betalen allemaal een hoge prijs voor de vrijheid”,
zegt Salih Yildiz. “Ik heb twee zoons verloren in de strijd. Maar we gaan winnen, uiteindelijk.
Over zijn eigen twee periodes van gevangenschap zegt Salih Yildiz dat er veel verschillen zijn:
“De fysieke marteling komt niet meer voor. Maar een vorm van psychische marteling maakt
wel onderdeel uit van het regime. Je wordt vernederd zoals bij veelvuldig onderzoek waar je je
helemaal moet uitkleden. Ze zetten mensen zo ver mogelijk van familie weg gevangen,
mensen die ernstig ziek zijn, krijgen geen medische behandeling.”

JONGEREN WORDEN POLITIEK BEWUST
“De meest recente oorlog hier, heeft jongeren politiek bewust gemaakt”, zegt Salih Yildiz. “Het
zijn de kinderen van de mensen die de donkere jaren negentig hebben meegemaakt. Ze
kenden het oorlogsgeweld alleen uit de verhalen van hun ouders. Ik denk dat sommigen
vinden dat hun ouders hebben gefaald toen omdat de onderdrukking is doorgegaan. Je ziet ze
nu met de dag radicaliseren, ze dragen alle woede in zich van de voorgaande generaties. Die
woede heeft de opstand ontketend die nu gaande is in veel Koerdische steden. Hun hart is als
een vulkaan.”
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7.

GEMEENTE SUR

IZZETTIN CANDAN – CO-BURGEMEESTER SUR
Izzettin Candan is nog maar pas gekozen als coburgemeester van Sur. Zijn beide voorgangers,
Fatma Sik Barut en Seyit Narin, zijn in augustus
2015 gearresteerd en zaten acht maanden in de
gevangenis. Nu zijn ze vrij maar ontslagen door
de Turkse staat. Het is maar afwachten hoe lang
Candan op zijn post kan blijven. Hij wordt
voortdurend gevolgd en aangehouden. Vlak
voor de afspraak met de onderzoeksdelegatie
moest hij nog een kwartier wachten, zolang had
de politie nodig om zijn identiteitsdocument te
controleren onder de toegangspoort in de
stadsmuur waar de delegatie zojuist zonder
oponthoud is gepasseerd.

GEEN TOEGANG TOT PUIN
“We maken een vreselijke tijd door, nu al acht of negen
maanden lang”, zegt Izzettin Candan. “En het is nog lang
niet voorbij. In vijftien buurten is gevochten, vijf zijn er nog
altijd helemaal afgesloten. De straten zijn aan het zicht
onttrokken met witte lakens, en hoge betonblokken.
Niemand mag er in of uit. Voor heel Sur is het een ramp. De
winkeliers die wel nog te bereiken zijn, krijgen bijna geen
klanten. Niemand wil daar komen als het niet echt moet. En
dat is allemaal precies de bedoeling van de Turkse Staat.
Beleid dat mensen dwingt om te vertrekken. In maart is
iedereen onteigend die in de zes wijken woont. De eigenaren
krijgen een kleine vergoeding aangeboden, een fractie van
de waarde van het pand en de inboedel. Als ze dat niet
accepteren zet de Staat het op een aparte rekening. Er loopt
een rechtszaak tegen die onteigening maar de vernietiging
gaat door. Er rijden vrachtwagens de wijken uit met puin maar die worden beveiligd door het
leger. We hebben als gemeente geprobeerd bij de stortplaats te komen om met de chauffeurs
te spreken, maar ook daar werden we tegengehouden. Alles vindt in rap tempo en in het
diepste geheim plaats. Het is moeilijk om exacte cijfers te krijgen, ook voor ons als gemeente.
We mogen van de Staat niet eens weten over hoeveel mensen het gaat. Maar de schatting is
dat 52.000 mensen Sur hebben moeten verlaten.”

VOOR DE TWEEDE KEER GEVLUCHT
De wijken die nu getroffen zijn in Sur bestaan voor het grootste deel uit de ontheemden die in
de jaren negentig naar Diyarbakir zijn gekomen toen de Turkse staat hun dorpen had
platgebrand. Toch ontstaat er nu geen tegengestelde migratiebeweging. “Iedereen wil zo
dichtbij mogelijk bij Sur blijven”, zegt Izzettin Candar. “Het is natuurlijk ook niet zo dat het
verzet hiermee de kop wordt ingedrukt. In tegendeel.
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8.

WANDELING DOOR SUR.
Bij de beroemde stadsmuur van Sur staat een
monument voor de kinderrechten. De veertig
materiële artikelen uit het VN-Kinderrechtenverdrag
zijn erin afgedrukt achter een glazen plaat. Het
monument is beschadigd door steeninslagen.
Rondom het monument liggen de resten van een
standbeeld. Het beeld was gemaakt ter nagedachtenis
aan een twaalfjarige jongen die in Mardin is
vermoord door de Turkse politie en stond
oorspronkelijk in het stadsdeel Sur dat vernietigd is.

Sur lijkt bezet gebied. Politie en de Turkse vlag bepalen het straatbeeld.

De doorgangen onder de oude stadsmuur
zijn gebarricadeerd door checkpoints van de
politie. Zandzakken, ijzeren hekken die de
doorgang af kunnen sluiten. In de
doorgaans drukke centrale winkelstraat
Gazi Caddesi is het stil. Het zou de
Kalverstraat op zaterdagmiddag moeten
zijn. Veel zaken zijn gesloten. Aan de
westkant zijn alle straten afgesloten met
hoge hekken, witte doeken, betonblokken.

Op enkele meters afstand van de plaats waar Tahir
Elci is vermoord, ontmoet de delegatie een
restauranthouder die zwijgend naar de kogelgaten
in zijn deur wijst. Zijn zaak ligt op een steenworp
afstand van de politiepost, net voor de witte lakens
waarachter dus Sur in puin ligt. In het restaurant
laat de eigenaar oude foto’s van weleer zien.
Beroemde filmsterren kwamen bij hem eten.
“Mensen van alle gezindten en religies, benadrukt
hij. Mijn restaurant was ver over de grenzen
bekend en het was altijd druk. Nu moet ik blij zijn
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als ik vier kebabs op een dag verkoop. Rond 16.00 uur gooi ik de tent maar dicht. Het is niet te
doen. Wie wil hier nu eten in deze sfeer?”
Buiten klampt een andere getroffene de delegatie aan. Hij had een souvenirwinkel in Sur.
Wijzend op zijn shirt zegt hij: “dit had ik aan toen ik moest vertrekken. Ik mocht helemaal
niks meenemen. Ik kan al vier maanden niet in mijn zaak, alle spullen liggen daar nog. Of
misschien zijn ze ook wel weg. Ik weet het niet. Het is maar vijftig meter verderop.” Hij
gebaart wanhopig richting de witte lakens.

9.

MOEDERDAG

In de het cultureel centrum Mesopotamië is een bijeenkomst vanwege Moederdag. Tientallen
rouwende vouwen huilen met in hun hand het portret van het kind dat zij verloren in de
recente belegeringen van de Staat. Er zijn veel journalisten. De meesten hebben moeite om
niet mee te huilen. HDP parlementariërs komen de vrouwen een hart onder de riem steken en
geven samen met de vrouwen een persverklaring. De delegatie ontmoet er de moeder van
Rozarin.

MOEDER VAN ROZARIN
De moeder van Rozarin klemt de foto van haar dochter stevig vast. Ze woonden in Sur, vlakbij
de wijk die maandenlang belegerd is geweest en is afgesloten. “Rozarin hield van studeren”,
vertelt de moeder. “Ze ging bij vrienden studeren voor haar staatsexamen. Vandaar ging ze op
10 januari 2016 op weg naar school. Gewapend met een pen en haar boeken. Ze droeg haar
schooluniform. Mensen uit de buurt hebben me verteld dat Rozarin door een sluipschutter
van de Turkse veiligheidstroepen werd doodgeschoten. Met één kogel in haar hoofd.
Sindsdien proberen we haar lichaam terug te
krijgen. We zijn overal geweest, bij de
gouverneur, bij de politie. We hebben meer
dan 300 handtekeningen om haar lichaam
terug te krijgen. We horen niets. Tijdens het
uitgaansverbod mochten gedurende vijf
dagen de mensen even terug. Een oom van
Rozarin en zijn zoon zijn toen gaan kijken of
ze Rozarin konden vinden. Maar toen ze in de
buurt waren zei de politie dat er geschoten
werd en ze niet verder mochten. Er werd
helemaal niet gevochten toen, niemand heeft
iets gehoord.”
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De moeder van Rozarin wordt voortdurend
onderbroken door vrouwen die haar komen
troosten. Ze heeft nog een dochter van vijftien
en een zoon van dertien jaar. “De kinderen zijn
ook ontroostbaar.”

10.

ROJAVA AID AND SOLIDARITY ASSOCIATION

HÛSEYIN DURMAZ, DIRECTEUR
De tienduizenden mensen die gedwongen zijn
hun huizen te verlaten in de belegerde steden,
hebben niets meer dan de kleren die ze aan
hadden toen ze moesten vluchten. Vanuit een
grote loods in Diyarbakir coördineert de Rojava
Aid and Solidarity Association humanitaire
hulp aan de ontheemden. In de loods staan de
goederen
hoog
opgestapeld
die
zijn
aangeschaft met donaties, in geld of materiaal.
De
vrijwillige
medewerkers
maken
voedselpakketten klaar voor de gezinnen:
linzen, rijst, tomatenpuree, bulgur, olie, zout.
De pakketten worden via lokale buurtcomités
verspreid. De comités inventariseren wie er
hulp nodig heeft en zorgen dat elke familie in
nood wekelijks een pakket krijgt.
Hûseyin Durmaz is eigenlijk leerkracht
maar sinds drie jaar ook de directeur van
de hulporganisatie. “We zijn begonnen als
humanitaire organisatie om eten te sturen
naar de mensen in Kobani en de rest van
Rojava. Maar nu zijn we dus ook hier hard
nodig. We ondersteunen mensen in nood,
onafhankelijk van hun achtergrond. Toen
de mensen Sur moesten verlaten was het
winter. Toen zijn we ons ook voor hen
gaan inzetten. We hebben ook geholpen
met het zoeken van onderdak. De meeste
mensen konden gelukkig bij familie
worden ondergebracht. Inmiddels vangen
veel mensen ook ontheemden op die ze
niet kennen.”
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HUMANITAIRE HULP GEBLOKKEERD
Ook deze organisatie heeft te maken met
tegenwerking van de Staat. De banken die de
bankrekeningen van de organisatie beheren
worden onder druk gezet om hun beheer niet
te voeren, de Staat laat bankrekeningen
blokkeren. “Zelfs de naam van onze organisatie
maakt de Staat al kwaad”, zegt Hûseyin
Durmaz. “Onze vrachtwagens met hulp worden
regelmatig gestopt. Laatst is er een nog een
hele lading zonnebloemolie vernietigd. Twee
van onze bestuursleden in Idil zijn gevangen
gezet. In Mardin werden twee bestuursleden
ook gearresteerd. Ze mochten na een paar uur
weer naar huis maar intussen waren hun
computers inbeslaggenomen.”

11. ADVOCATEN
In de werkkamer van Tahir Elci ontvangt de vicepresident van de Orde van Advocaten, Ahmet Özmen,
en
enkele
collega’s
van
de
orde,
de
onderzoeksdelegatie. Tahir Elci, voorzitter van de
Orde van Advocaten, werd op 28 november 2015
vermoord. “We hebben alles precies zo gelaten zoals
het was op de dag dat Tahir Elci voor de laatste keer
zijn werkkamer verliet”, zegt Ahmet Özmen. “Het
onderzoek naar de moord vlot niet. Er liepen op die
plek 28 gewapende politie agenten en er waren twee
mensen in burgerkleding die met een getrokken
pistool renden. Wie dat waren en wie het fatale schot
loste, is nog altijd niet helder. We hebben al veel
verzoeken gedaan om naar de plek van de moord te
mogen, al is het maar om onze geliefde voorzitter te
gedenken. Maar we mogen er niet naar toe. ”

De advocaten zijn druk met de procedures tegen de onteigening van de huizen van de
inwoners in Sur. “We wachten op een verklaring van de Ministerraad. Als die zegt dat de
onteigening gestopt moet worden kunnen ze niet doorgaan. Maar dat statement komt er
gewoon niet, het proces van onteigening gaat gewoon door. Het is gewoon politiek, en heeft
allemaal niets met recht te maken. Dat maakt ons werk ook eigenlijk onmogelijk.”
Er worden allerlei noodwetten ingevoerd, waarvan de urgente onteigening een voorbeeld is.
Maar ook voor het begraven van doden zijn er speciale aanpassingen: “Normaal gesproken
houdt de Staat vijftien dagen een lijk vast voor identificatie door de familie. Nu mag dat al na
drie dagen. Ook zo’n wet die in een nacht tot stand is gekomen.”
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BOOS OP EUROPA
De advocaten zijn boos. Boos op Europa. “Turkije treedt alle mogelijke mensenrechten met
voeten, zelfs de eigen oorlogswetten worden niet gerespecteerd hier. Maar Europa is stil”, zegt
Ahmet Özmen verwijtend. “Wij onderzoeken die schendingen, schrijven dikke rapporten
daarover, verspreiden die. Maar Europa zegt niets. Het enige wat je hoort is dat Turkije het
recht heeft om terrorisme te bestrijden. Dat frame van de Staat nemen journalisten klakkeloos
over. Maar het gaat hier niet over een veiligheidskwestie van de Staat, het gaan om
fundamentele mensenrechten. Drie maanden geleden riep Erdoğan alle gouverneurs bijeen
en heeft hen laten weten dat alle wetten die hem in de weg staan niet gelden. Zijn wil is de wet
nu.”

12. PSYCHOLOGEN
NAZLI ÇIÇEK – COÖRDINATOR PSYCHOLOGEN ORGANISATIE
FATMA, NURSIN, ERDEM.

PD-DER FATMA,

Vier jonge psychologen vertellen de
onderzoeksmissie over de activiteiten die ze
organiseren voor kinderen die getroffen zijn
door de oorlog in Sur. De organisatie PD-DER
(Psikolojik Danışmanlar Derneği, vereniging
van psychologen en consultants) is in 2012
opgericht en telt 113 leden. Ze organiseren
activiteiten op scholen voor kinderen die te
maken hebben gehad met het gewapend
conflict. “We zijn zelf ook slachtoffer van het
geweld in Turkije, we werken met kinderen
op basis van die gedeelde ervaringen, dat
helpt om de drempel te verlagen”, zegt
Erdem. “We vertellen de kinderen dat we
graag samen beter zouden worden. Kinderen willen niet apart zijn, niet anders dan anderen en
gaan ook niet snel naar een psycholoog. Door te benadrukken dat wij niet anders zijn dan zij,
krijgen we contact op basis van gelijkwaardigheid.”
“We helpen de kinderen om betekenis te geven aan de gebeurtenissen”, zegt coördinator Nazli
Çiçek. “De kinderen zitten gevangen in gevoelens van angst en verwarring. Ze zijn niet
gewend om hun gevoelens daarover te onderzoeken en te bespreken. Daar helpen we ze bij.
We richten ons daarbij op het versterken van de familiebanden. Veel ouders zijn
getraumatiseerd geraakt door de gebeurtenissen in Sur. Ze zijn zichzelf niet meer. Veel
kinderen gaan daarna voor hun ouders zorgen, ze dragen meer verantwoordelijkheden dan
goed voor ze is. Het gedrag van ouders kan zijn veranderd, sommigen zijn stil geworden,
anderen meer prikkelbaar. Dat is moeilijk voor de kinderen, we proberen ze uit te leggen
waarom hun ouders zo veranderd zijn, we moeten zorgen dat ze door meer begrip, weer nader
tot elkaar komen. We werken altijd samen met de ouders en doen een beroep op de
veerkracht, de sterke kanten van de kinderen. We zien dat kinderen behoefte hebben aan een
veilige plek. Hun huis is niet meer veilig, dat is heel beangstigend. We organiseren workshops,
praten, doen aan drama, maken kunst; bieden kortweg een ‘safety zone’.
De organisatie heeft het kinderprogramma ontwikkeld toen ze zagen dat de reguliere
programma’s van de Turkse staat niet goed uitpakten. Die waren ontwikkeld voor de
slachtoffers van de aardbeving bij Istanbul. “Die programma’s gaan ervan uit dat kinderen iets
ergs hebben meegemaakt dat ze moeten verwerken”, zegt Nazli Çiçek, “maar de kinderen hier
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zitten midden in de traumatische gebeurtenissen, die zijn niet voorbij, daar is heel andere hulp
voor nodig.”
De psychologen hebben een speciaal verzoek aan de delegatie. “Wij zijn zelf emotioneel zeer
betrokken bij de kinderen die we bijstaan, ook door onze achtergrond”, zegt Çiçek. “We zijn
zelf slachtoffer en hulpverlener tegelijk. We zouden graag begeleiding krijgen van
professionals die ons leren hoe we onszelf meer weerbaar kunnen maken.”

SLOT
De onderzoeksmissie kijkt terug op een indrukwekkend bezoek aan Sur. Hoewel de feiten van
de vernietiging en onderdrukking in zijn algemeenheid bekendheid waren, heeft het
rechtstreeks spreken met de mensen die zelf slachtoffer zijn van de gebeurtenissen of die zich
inzetten voor slachtoffers toch veel nieuwe informatie opgeleverd.
De vernietiging van Sur heeft niet alleen het eeuwenoude hart van Diyarbakir in puin gelegd.
De confiscatie van de huizen, het verjagen van de bevolking en het lam leggen van de
economie wijzen er op dat de Turkse Staat ontvolkingspolitiek bedrijft.
De delegatieleden hebben verschillende afspraken gemaakt voor de follow up van het bezoek.
Voor Sur zal gezocht worden naar een Nederlandse stad die zich sterk wil maken voor het
herstel van de stad op een manier die recht doet aan de culturele geschiedenis van het
stadsdeel. Ook de UNESCO zal opgeroepen worden om zich in te zetten voor het herstel van
het culturele werelderfgoed in Sur.
Alle politici en organisaties gaven aan dat solidariteitsbezoeken vanuit Europa zeer nodig zijn,
vaak het enige kanaal bieden om de mensenrechtenschendingen buiten de landgrenzen
bekend te maken. Tegelijkertijd klonk er veel teleurstelling over het feit dat Turkije vanuit
Europa geen enkele tegenwerking ondervindt in de oorlog die er gevoerd wordt tegen de
Koerden.
Kurds & Friends maakt zich ernstig zorgen over de mensenrechtensituatie in Turkije en over
het feit dat er maar mondjesmaat aandacht is voor de zeer verontrustende ontwikkelingen.
Kurds & Friends roept Nederlandse politici op zich in te zetten voor de mensenrechten in
Turkije en de bevolking van Sur en andere belegerde steden in het bijzonder. Op de eerste
plaats door zich zelf uit te spreken over het buitenproportionele gebruik van geweld door de
Turkse Staat en door er bij de Europese Unie, de Raad van Europa en de OVSE op aan te
dringen dat er druk op Turkije wordt uitgeoefend om te werken aan vrede en een
democratische oplossing van het conflict. Ook binnen de NAVO zullen er stappen gezet
moeten worden. Het is onacceptabel dat een NAVO partner wapens tegen de eigen burgers
inzet. De NAVO zou moeten bemiddelen om het geweld in lidstaat Turkije te stoppen en tot
een politieke oplossing in Turkije te komen.
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