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Implosie van Turkije ei zo na
- Ahmet Altan politiek commentator van de Turkse krant ‘Hürriyet’ en schrijver

Turkije stevent af op een grote eindafrekening die niet
te wijten is, zoals men zou kunnen vrezen, aan een
etnisch of religieus conflict maar aan een meer fundamentele en gevaarlijke breuklijn.
Heden ten dage zijn er een groot aantal mensen die hun
schoenen uitdoen vooraleer ze hun huizen betreden,
vrouwen die hun hoofd bedekken, jongens die op café
gaan terwijl de meisjes worden onderworpen aan uitermate onderdrukkende regels, die weinig onderwijs hebben genoten en hun religieuze gevoelens sterk uiten.
Anderzijds hebben wij jongens en meisjes die hun
studies hebben voltooid aan het prestigieuze Robert
College van Istanbul, die naar de cinema gaan, boeken lezen, een redelijk goed opleidingsniveau hebben. Zij geloven in God maar zullen zelden bidden,
drinken alcohol tijdens feestjes en leven min of meer
volgens westerse normen.
De levensstijlen van deze twee groepen hebben niets
met elkaar gemeen. Hun levens, hun smaken en hun
geloofsovertuigingen zijn totaal verschillend. De eerste groep werd misprezen, gediscrediteerd en mishandeld tijdens de jaren van de Republiek. Heden
zijn zij in aantal vrij belangrijk, hebben zij zich politiek georganiseerd en beschikken zij over een politieke macht die hen toestaat om alle verkiezingen te
winnen op voorwaarde dat zij enkele westerse criteria
aanvaarden. Daarom proberen zij zich bepaalde
democratische waarden eigen te maken en hun
betrekkingen met het Westen te verbeteren. De tweede groep is in de minderheid en stelt zich steeds vijandiger op ten aanzien van de democratische waarden van het Westen. Het leger, dat is samengesteld
uit de kinderen van de eerste groep die samenwerken
met de tweede groep, speelt een belangrijke rol in
deze culturele verbrokkeling
De presidentsverkiezingen hebben de intenties van de
twee partijen en hun hevig onderling conflict geopenbaard. De tweede groep wil, met de steun van het
leger, geen verkiezingen meer. Dagelijks groeien de
geruchten van een mogelijke staatsgreep. Men
spreekt opnieuw over de junta.
Wat zou er trouwens gebeuren in het geval van een
staatsgreep? De groep wiens levensstijl nauw aanleunt
bij de westerse levenswijze zal met de steun van het
leger de macht grijpen maar daardoor de steun van het

Westen verliezen. Europa zal zich kordaat uitspreken
tegen een militaire coup. De Verenigde Staten hadden
een staatsgreep kunnen aanvaarden in ruil voor steun
aan hun politiek in het noorden van Irak en in het
gehele Midden-Oosten. Maar een land dat Irak heeft
bezet met als voorwendsel dat zij Irak zouden democratiseren, zal moeilijk aan de wereld en aan zijn eigen
volk kunnen verklaren waarom zij een militaire putsch
in Turkije steunen. Zij zullen zich dus, goedschiks of
kwaadschiks, moeten verzetten tegen een staatsgreep.
Maar wat zal dit land dat westerse financiën ontvangt
en waarvan het leger door het Westen wordt voorzien
van wapens doen indien zij hun banden met het
Westen moet verbreken? Indien er in Turkije een
staatsgreep zou gebeuren, zal Turkije een partnerschap proberen aan te gaan met Rusland en Iran.
Deze twee landen zullen Turkije voorzien van wapens,
energie en financiële middelen. Dit zal, zeker voor
een korte periode, voor Turkije volstaan om het hoofd
boven water te houden. Een blok dat gevormd wordt
door Rusland, Turkije en Iran zal het mondiaal evenwicht zonder twijfel verstoren. Het zal de totale controle krijgen over het Midden-Oosten en zal Europa
opsluiten binnen de grenzen van haar eigen kleine
continent. Het blok zal de Kaukasus, Afghanistan en
Pakistan haar invloedssfeer binnenlokken, nauwe
relaties aanknopen met de moslimwereld en zelfs aan
China een partnerschap kunnen voorstellen. Dit nieuwe blok zal over een enorme macht beschikken op
militair, financieel en energetisch vlak en de Turkse
barst zou dan leiden tot een mondiale breuk.
Het lijkt mij niet onwaarschijnlijk dat hieruit een
Derde Wereldoorlog zou voortvloeien. Ik zou dan ook
graag hebben dat beide kampen, zowel Europa als de
VS, dit scenario zouden bestuderen. Europa stelt zich
nu arrogant op ten aanzien van een land met een
imperiaal verleden, dat tegelijkertijd overweldigend
en pathetisch is. Het probeert Turkije buiten spel te
houden. En het Amerikaanse kamp denkt het spel erg
sluw te kunnen spelen door dubbel spel te spelen in
zijn politiek ten aanzien van Turkije.
Uittreksel uit: “La Turquie au bord de l’implosion”, Ahmet
Altan in Le Monde, 12.06.07.
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De mythe van de scheiding
tussen moskee en staat
in Turkije
- Paul Vanden Bavière -

De voorbije weken zijn honderdduizenden Turken op straat gekomen om het behoud van de scheiding tussen moskee en staat te eisen. En daarmee de erfenis van Kemal Pasha Atatürk, de oprichter van het moderne Turkije in 1923, intact te houden. Maar in Turkije bestaat er gewoonweg geen scheiding tussen kerk
en staat. Als die er niet meer is, is dat grotendeels het werk van de Turkse militairen, die zich opwerpen
als dé verdedigers van Atatürks erfenis.
De nationalistische manifestaties hebben alles te
maken met de presidentsverkiezingen. Het “kemalistische” establishment wist al met succes te verhinderen dat het parlement een nieuwe president kon aanduiden. Normaal zou minister van Buitenlandse
Zaken Abdullah Gül van de islami(s)tische Partij voor
Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (AKP) gekozen
moeten zijn. En daar wringt het schoentje.
In Turkije heeft de president immers volgens de
grondwet van 1982, die werd opgesteld door de militairen die in 1980 een staatsgreep pleegden, reële
bevoegdheden. Hij kan wetten uitvaardigen en afwijzen zonder dat daar veel verhaal tegen mogelijk is. Hij
alleen kan opperrechters, universiteitsrectoren enz.
benoemen. Met andere woorden, met een “islamist”
aan het hoofd van de staat zou het status quo, waaronder de president samen met topmilitairen, hoge
ambtenaren en rechters de Turkse staat controleren,
kunnen worden doorbroken. Generaals, rechters en
hoge ambtenaren zouden een deel van hun macht
kunnen verliezen.
Het is ook geen wonder dat de op voorstel van premier
Erdogan doorgevoerde grondwetswijziging om de president rechtstreeks door het volk, en niet langer door
het parlement te laten kiezen, op een presidentieel
veto stuitte. De kiezers zouden immers wel eens op de
“verkeerde” kandidaat kunnen stemmen. Vermoedelijk zal de AKP via een nieuwe verkapte militaire
staatsgreep (na die van 1960, 1971, 1980 en de verkapte tegen de islamistische premier Necmettin
Erbakan in 1997) ertoe worden gedwongen in te
stemmen met een figuur die gevestigde belangen van

de heersende groep in bescherming zal nemen onder
het mom van bescherming van de seculiere staat, van
de scheiding van kerk en staat etc.
Atatürk was niet alleen on- maar duidelijk ook antigodsdienstig. Van hem zijn uitspraken bekend zoals
de “islam is de absurde theologie van een immorele
bedoeïen” en de islam is “een rottend lijk dat ons
leven vergiftigt”. Hij voegde na zijn machtsovername
de daad bij het woord. Onder hem werd om te beginnen het kalifaat, het hoogste gezag binnen de soennitische islam dat in handen was van de Ottomaanse
sultans, afgeschaft. Het ministerie van Religieuze
Zaken en de religieuze scholen werden gesloten. De
soefi-broederschappen en erediensten bij graven van
islamitische heiligen werden verboden. Ook islamitische klederdracht zoals de fez en de hoofddoek werden in de ban gedaan. Kortom moskee en staat werden niet alleen gescheiden, maar er werd een hele
reeks antigodsdienstige maatregelen genomen. En er
werd al in 1923 een controleorgaan opgericht, de
Diyanet, om de godsdienst en zijn bedienaren in
goede banen te houden en te leiden.
De “vader des vaderlands” overleed in 1938 en geleidelijk aan werd zijn erfenis ongedaan gemaakt, ook al
doet het leger alsof ze die nog steeds beschermt. De
Turkse economie bv. is nu op neoliberale leest
geschoeid, wat flagrant in tegenspraak is met de
ideeën van Atatürk, die voor een economie onder
staatscontrole en –leiding was. Wat de godsdienst
betreft, verdwenen vanaf 1950 geleidelijk de meeste
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antigodsdienstige maatregelen. Het was nu eenmaal zo
dat de grote meerderheid van de Turken zeer gelovig
was. Zo was de eerste grote Koerdische opstand in de
jaren 1920 deels door godsdienstige motieven, zoals
verzet tegen de afschaffing van het kalifaat, ingegeven.
Met de invoering van een meerpartijenstelsel in 1946
begonnen de politici bij het ronselen van stemmen te
spelen op de godsdienstige gevoelens van de Turken.
En van alles weer toe te laten. De soefi-orden bloeien
als nooit te voren. En worden gekoesterd door de politici omdat ze voor stemmen kunnen zorgen.
Polygamie werd door Atatürk afgeschaft, maar bestaat
nog altijd via bijkomende huwelijken voor een moslimgeestelijke. (Ter vergelijking: in België mag een
geestelijke geen huwelijk inzegenen zonder dat de
trouwers eerst via het gemeentehuis zijn gepasseerd).
Formeel wordt slechts één huwelijk erkend. Kinderen
uit volgende huwelijken zijn in principe onwettige
kinderen, maar de ambtenaren van de burgerlijke
stand schrijven welwillend alle kinderen in op naam
van de eerste vrouw.
Nog in het “seculiere” Turkije kunnen in overeenstemming met de rigoureuze islamitische moraal op
bevel van het gerecht nog altijd maagdelijkheidtesten
worden uitgevoerd op meisjes. En “eremoorden” op
vrouwen en dochters worden relatief mild behandeld.
Het leger verzette zich niet tegen die terugkeer van de
islam, want godsdienst is een element van orde en
werd in de Koude Oorlog beschouwd als een belangrijk instrument in de strijd tegen het communisme.
Vooral met de strijd tegen de hoofddoek werd de
schijn opgehouden dat Turkije een niet-religieuze
staat zou zijn.
Vooraanstaande “seculiere” toppolitici uit de gevestigde partijen lieten zich kennen als overtuigde moslims. Suleyman Demirel van de Partij van het Juiste
Pad, vijf keer eerste minister tussen 1965 en 1993
en daarna president, ging er prat op dat hij het land
bezaaid had met imam-hatip-scholen (koranscholen)
en er 85% van persoonlijk had geopend. Atatürk, die
de religieuze scholen had afgeschaft, zou zich omkeren in zijn graf moest hij het weten. Bulent Ecevit van
de Republikeinse Volkspartij, de partij van Atatürk,
haalde in de jaren 1970 islamisten binnen in het
staatsapparaat. Türgut Özal van de Moederlandpartij,
premier van 1983 tot 1989 en vervolgens president
tot zijn dood in 1991, was een prominent lid van de
Nakshibandi, een als fundamentalistisch beschouwde
soefibroederschap. Ook hij hielp de religieuze imamhatip-scholen. En zowat alle toppolitici bevorderden
de bouw van moskeeën. door de staat (die via de
Diyanet overigens eigenaar is van alle moskeeën).
Niet alleen in Turkije, maar ook in alle landen waar
Turkse gastarbeiders werken. Zo is Turkije eigenaar
van 62 moskeeën in België.

De bouwheer is de Diyanet, het Directoraat voor
Religieuze Aangelegenheden, dat afhangt van de
diensten van de eerste minister. Het betaalt ook de
moslimgeestelijken, geeft hen richtlijnen en controleert nauwgezet wat ze vertellen in hun preken.
Turkije is ook een prominent lid van de Islamitische
Conferentie, de organisatie van islamitische staten.
Het beschouwt zich duidelijk als een islamitische
staat.
De scheiding tussen moskee en staat werd nog kleiner na de militaire staatsgreep van 1980. Toen werd
een project opgestart om de Turkse identiteit te definiëren. Daarbij werd de soennitische islam naar voor
geschoven als wezenlijk onderdeel van die identiteit waarmee een al decennia oude feitelijke politiek geofficialiseerd werd. In overeenstemming met die bevinding werd door de militairen het door Atatürk afgeschafte godsdienstonderwijs, zij dan wel alleen het
islamitisch-soennitische, weer ingevoerd. Ook nietsoennieten, zoals de alevieten, een sjiitische sekte
(25 tot 30% van de bevolking van Turkije), en christenen zijn verplicht dit soennitische godsdienstonderwijs te volgen. In de alevitische dorpen werd een programma voor de bouw van moskeeën opgezet alhoewel alevieten geen moskeeën gebruiken. En het geld
van de Diyanet, die met fundamentalisten werd
bevolkt, gaat natuurlijk uitsluitend naar de soennieten. De staatsgreep van 1980, die volgde op een
jarenlange regelrechte oorlog tussen links en rechts,
leidde ook tot een zuivering door het leger van linkse
elementen in de staatsinstellingen, onderwijs en
ambtenarij. De “communisten” werden goeddeels
vervangen door leerlingen van de Imam Hatip-scholen, die fundamentalistische normen hanteren. Zo
kwam bv. het niet onbelangrijke ministerie van
Onderwijs in hun handen.
De militairen gaan er vanuit dat een land zo homogeen mogelijk moet zijn: één volk, één taal, één godsdienst, één leider (Atatürk, ook al is die al in 1938
overleden)… Om hun centralisme en streven naar
homogeniteit te verdedigen, beroepen ze zich geregeld op het voorbeeld van de Franse staat, zowel die
van Lodewijk XIV, die in 1685 het Edict van Nantes
ophief waardoor het protestantisme opnieuw werd
verboden in Frankrijk, als die van de jacobijnen die
na de Franse revolutie van 1789 de staat strikt centraliseerden en van het Frans de enige bestuurs- en
onderwijstaal maakten. Wel vergeten de Turkse militairen dat in Frankrijk het leger “la grande muette” is
en zich strikt buiten de politiek houdt, wat van de
Turkse officieren niet kan worden gezegd.
Met de keuze voor de soennitische islam als staatsgodsdienst zetten de militairen de aloude Turkse anti-
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christelijke traditie voort. Aan het einde van het
Ottomaanse rijk werden op dat vlak grote “successen” geboekt. Er was de genocide op de Armeniërs en
Assyriërs tijdens de Eerste Wereldoorlog. In de oorlog
tegen de Grieken begin jaren 1920, werd de grote
meerderheid van de Grieks-orthodoxen weggewerkt
via een bevolkingsruil met Griekenland. Criterium was
daarbij de godsdienst. Zo gebeurde het dat etnische
Turkse Grieks-orthodoxen, die geen Grieks spraken,
naar Griekenland dienden te verhuizen. Omgekeerd
werden Griekse moslims naar Turkije gedeporteerd.
Het resultaat was dat het aantal christenen in Turkije
van zowat eenderde van de bevolking bij het einde
van het Ottomaanse Rijk tot nog slechts een fractie
van een procent is gedaald.

2000 in zijn kantoor een ontmoeting met leden van
de alevi-gemeenschap had georganiseerd. Maar het
zijn nog altijd vooral de christenen die het doelwit
zijn. Protestantse zendelingen die met bijbels te koop
lopen op straat belanden geregeld in de gevangenis.
Geweld is schering en inslag. Recentelijk werd de
Armeense journalist Hrant Dink door jonge nationalistische fanatiekelingen vermoord. Kort daarop werden
drie protestanten, onder wie een Duitser, van een bijbeluitgeverij de keel overgesneden.
In feite bestaat er geen godsdienstvrijheid in Turkije.
Uittredend president Ahmet Necdet Sezer zei vorige
maand in een rede in een militaire school dat “Turkije
een officiële staatsideologie heeft. Elke burger moet
aanhanger van deze ideologie zijn”. En de soennitische islam is een deel van die ideologie. Dat gebrek
aan godsdienstvrijheid is ook de Europese Unie niet
ontgaan. Het is één van de knelpunten in de onderhandelingen tussen Turkije en de EU. De Europese
commissaris voor de uitbreiding van de Unie, Oli
Rehn, heeft Turkije er al op gewezen dat er grondwettelijke maatregelen moeten worden getroffen om de
godsdienstvrijheid in de praktijk te garanderen. Het
Vaticaan zegt dat de godsdienstvrijheid slechts op
papier bestaat en dat er in het land een “geïnstitutionaliseerde christofobie” heerst (zoals er in het
Westen, onder meer via de pers, een gemanipuleerde
islamofobie bestaat). En de christelijke gemeenschappen in Turkije doen al jaren, discreet om geen
problemen te krijgen, hun beklag over de systematische discriminatie en vijandigheid, die ook haar weerslag vindt in de pers.

De antichristelijke politiek werd nooit stopgezet. Zo
werd er in 1942 een “belasting op de fortuinen” ingevoerd, die vooral op de christenen werd verhaald en
Armeense en Griekse handelaars dwong het land te
verlaten. In de decennia erna braken er in tijden van
spanningen tussen Griekenland en Turkije geregeld
anti-Griekse rellen uit, waarbij telkens weer mensen
werden verjaagd. In het kader van die geregelde
ruzies werd in 1971 het Grieks-orthodoxe seminarie
op het eiland Heybeliada in de Zee van Marmara, op
een uur varen van Istanbul, gesloten. In de prachtige
eeuwenoude Syrisch-orthodoxe kloosters in de regio
Tur Abdin mogen de monniken geen godsdienstles
geven aan kinderen van hun geloofsgemeenschap. De
christelijke gemeenschappen mogen geen onroerend
goed bezitten noch verkopen. Dat kan hen zonder
meer worden afgepakt. Van de bouw van nieuwe kerken is in Turkije geen sprake en zelfs voor de noodzakelijke onderhoudswerken en restauraties is het
uiterst moeilijk om van de Diyanet een vergunning te
krijgen. Christenen komen niet in aanmerking voor
staatsbetrekkingen. Hetzelfde is in iets mindere mate
het geval voor de alevieten, die nooit hogere graden
kunnen bereiken. Dit ondanks het feit dat zij fervente aanhangers van Atatürk waren omdat die met de
scheiding tussen staat en moskee ook elke discriminatie had afgeschaft.

Verandering, democratisering, inperking van de
macht van de militairen, eerbied voor minderheden,
vrijheid van meningsuiting, godsdienstvrijheid zijn
enkele eisen van de Europese Unie. Maar het zijn
even zovele gevaren voor het nationalistische establishment dat zijn verworven posities en de daaraan
verbonden lucratieve inkomsten bedreigd ziet. De
hetze tegen de islami(s)tische Partij voor Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (AKP) is vooral ingegeven door de vrees dat die partij, in tegenstelling tot de
“traditionele partijen”, niet bereid zou zijn zich te
onderwerpen aan de echte machthebbers en reële
verandering zou willen realiseren. Het huidige conflict draait om behoud van macht, niet om het overleven van de grotendeels fictieve seculiere Turkse
staat, en nog minder om het vrijwaren van de “erfenis
van Atatürk”..

Turkije heeft misschien niet helemaal ongelijk als het
zegt dat Europa een “christelijke club” is, die Turkije
buiten de Europese Unie wil houden omdat de meerderheid van de Turken moslims zijn. Maar zeker is ook
dat het Turkse nationalistische establishment een fervent antichristelijke club is. Turkije is niet alleen
allergisch aan etnische minderheden zoals de
Koerden, maar ook aan aanhangers van andere godsdiensten. Zo protesteerden bv. Turkse ambtenaren
zeer fel omdat de EU-vertegenwoordiger in Ankara in

Bron: Uitpers, nr 87, 8ste jg., juni 2007
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Nog eens zeven jaren
Bashar al-Assad in Syrië
- Paul Vanden Bavière -

Op zondag 27 mei 2007 gingen de Syriërs naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. Er was
maar één kandidaat, Bashar al-Assad, de zoon van de in 2000 overleden president Hafez al-Assad. Hij
werd officieel met 97,62% van de stemmen herkozen voor een tweede ambtstermijn van zeven jaar. In
2000 had hij “slechts” 97,29% gehaald.
Het ziet er dus naar uit dat Syrië, dat al sedert 1969 in handen is van de familie al-Assad, nog tot 2014
door een al-Assad zal worden bestuurd. In totaal zal de familie, die behoort tot de sjiitische sekte der alawieten, tenzij er iets zou gebeuren, dan 45 jaar de plak zwaaien in Syrië.
Officieel heet het dat er een “enorme” opkomst was
voor de presidentsverkiezingen. Of de Syriërs zo massaal naar de stembus gingen als het regime beweert,
kan worden betwijfeld. Voor de parlementsverkiezingen van 22 april jl. had zich slechts 60% van de kiezers laten registreren. En van die 60% zouden er dan
nog heel veel thuis gebleven zijn.
De inzet voor die parlementsverkiezingen was dan ook
eerder beperkt. Van de 250 zetels zijn er immers 167
gereserveerd voor het Nationaal Progressief Front. Dit
omvat de regerende Baath-partij, die automatisch recht
heeft op 131 zitjes, en een zevental linkse partijen,
zoals de communistische partij en enkele nasseristische
partijen, die destijds door Hafez al-Assad op die manier
werden gerecupereerd. En monddood gemaakt. De rest
van de zetels gaat naar “onafhankelijke” kandidaten,
meestal rijke aanhangers van het Baath-bewind.
De oppositie, die officieel verboden is en dus geen
partijen in het veld kan brengen, had opgeroepen tot
boycot van zowel de parlements- als presidentsverkiezingen. Maar of zij het is die, ten minste bij de parlementsverkiezingen, tot de massale onthouding leidde
is niet zeker. De politieke oppositie blijft te zeer verdeeld om geloofwaardig te zijn. Intern vormen de islamitische moslimbroeders de belangrijkste groep. De
andere ideologische partijen (communisten, dissidente baathisten, nasseristen, socialisten) zijn over rivaliserende partijtjes verdeeld. Ook de etnische opposanten zijn versplinterd. Zo zouden er zeven
Koerdische partijen zijn (1).

front op te richten. Maar zonder veel succes. De
oppositie is inmiddels uit het nieuws verdwenen. Op
een aantal bewonderenswaardige, maar alleenstaande
intellectuelen in Syrië na, die geregeld tot gevangenisstraffen worden veroordeeld. Een niet onbelangrijk
ander element in de deemstering van de oppositie is
de chaos in Irak. Maar weinige Syriërs willen, na een
al dan niet door de Amerikanen georganiseerde regimewissel, in Iraakse toestanden terechtkomen.
Die chaos in Irak is ook één van de troeven van Bashar
al-Assad. Na de Amerikaanse invasie van Irak in 2003
zag het ernaar uit dat Syrië en Iran de volgende slachtoffers zouden worden van president Bush’s “strijd
tegen het terrorisme”. Maar de misrekening van de
Amerikanen, die zowel in het Iraakse als het
Afghaanse moeras aan het vastlopen zijn, bracht redding. De Amerikaanse neoconservatieven zijn op de
terugweg en niet meer in staat nieuwe oorlogen op te
dringen aan een oorlogsmoede publieke opinie en een
door de Democraten beheerst Congres. De groep rond
minister van Buitenlandse Zaken Condoleezza Rice,
die voor dialoog pleitte met Syrië en Iran in een poging
hun hulp aan de opstandelingen in te perken, lijkt het
voorlopig te hebben gehaald. Op de conferentie van 3
en 4 mei in het Egyptische Sjarm-el-Sjeik over Irak,
ontmoette ze haar Syrische en Iraanse ambtgenoten.
En in 28 mei begon er op ambassadeursniveau in
Bagdad overleg tussen de VS en Iran, dat Syriës
belangrijkste bondgenoot in de regio is. Ook in
Libanon is er zonder Syrië geen oplossing mogelijk.

In 2005 kwam de Syrische oppositie in de kijker toen
de voormalige Syrische vice-president Abdel Halim
Khaddam, na ruzie met de familie Assad, die hij
35 jaar lang trouw had gediend, in Parijs in ballingschap en in de oppositie ging. Vorig jaar werden er
onder meer in Brussel conferenties gehouden in een
poging van Khaddam om een Nationaal Reddings-

Momenteel zit Bashar al-Assad in een comfortabele positie. Maar dat kan elk moment keren. De moord op oudpremier Rafik Hariri blijft als een zwaard van Damocles
hangen boven Bashar al-Assad. Dat blijkt duidelijk nu de
Veiligheidsraad de oprichting van een internationaal tribunaal voor de moordenaars heeft goedgekeurd.

—————
(1) Zie: Paul Vanden Bavière, Syrische oppositie zoekt nog naar gemeenschappelijke grond. Interview Syrisch-Koerdische opposant Fouad
Omar (PYD), in De Koerden,jg. 6, nr. 32, september-oktober 2006, blz. 4-5.

-7-

koerd - nr.37.2007.ps - 6/26/2007 8:25 AM

Irakese vluchtelingen
in Jordanië
- Sven Heyndrickx, Kim Devos, Pascal Debruyne & Koenraad Bogaert -

Sinds de oorlog in Irak zijn er naar schatting ongeveer twee miljoen Irakezen het land uitgevlucht. Deze
vluchtelingen hebben zich hoofdzakelijk gevestigd in Jordanië, Egypte, Libanon, Syrië en Turkije. Nog eens
bijna twee miljoen Irakezen zijn gevlucht naar veiligere oorden binnen Irak zelf. 730 000 van deze IDP’s
(Internally Displaced Persons) zijn gevlucht sinds februari 2006.(1) Dit wijst erop dat het geweld in Irak
alleen maar toeneemt. Volgens Refugees International is op dit moment de vlucht uit Irak de snelst groeiende vluchtelingencrisis in de wereld. De VN schat het aantal vluchtelingen per dag op 3000.(2)
In Jordanië verblijven volgens officiële cijfers van de
Verenigde Naties ongeveer 700.000 Irakese vluchtelingen, officieuze schattingen spreken over meer dan
één miljoen vluchtelingen. Dit is een niet te onderschatten aantal, gezien men weet dat Jordanië
slechts 5,5 miljoen inwoners kent. Nochtans is deze
vluchtelingenstroom geen nieuw gegeven. Volgens
Geraldine Chatelard, doctor aan de EHESS (École des
Hautes Études en Sciences Sociales), was Jordanië
tussen 1991 en 2003 al een toevluchtsoord voor
ongeveer één miljoen Irakezen.(3) De reden hiervoor
was vooral economisch van aard, waardoor veel
Irakezen niet als vluchtelingen werden beschouwd.
Na de tweede Golfoorlog ging het regime van de voormalige dictator Saddam Hoessein gebukt onder hevige internationale economische sancties. Vele
Irakezen zochten daarom hun heil in het buitenland.
Jordanië was hiervoor de ideale uitvalsbasis omdat de
grens met Irak niet afgesloten werd. Dit terwijl de
Syrische en Iraanse grenzen met Irak in de jaren
1990 wel gesloten werden.
Het open blijven van de Jordaanse grens heeft zijn
historische redenen. Door de eerste golfoorlog tussen
Iran en Irak werd de enige Irakese haven, Umm Qasr,
onbruikbaar voor de import van goederen die noodzakelijk waren voor de bevoorrading van het leger en de
bevolking.(4) De Jordaanse haven Al ‘Aqaba, gelegen

aan de Rode Zee, werd op die manier het belangrijkste economische knooppunt voor de Irakese import
van goederen. Door de jaren heen ontstond er een
hechte handelsrelatie tussen de Jordaanse handelaars en de Irakese soennitische Baath-partij. Ten
tijde van het internationale regime van sancties in de
jaren 1990 werd deze handelsrelatie in stand gehouden en zelfs versterkt. De Amerikanen lieten dit oogluikend toe, omdat vele van deze Jordaanse handelaars goede relaties hadden met het Jordaanse
Koningshuis. De VS wou dan ook haar bevoorrechte
relatie met de Jordaanse overheid niet op het spel
zetten omdat Jordanië een belangrijke stabiliteitsfactor vormde in de al explosieve regio. Niettemin ontvlucht het grootste deel van de Irakese vluchtelingen
sinds 2003 het land niet langer omwille van economische redenen, maar omwille van politieke en veiligheidsredenen.

Geen officiële erkenning als vluchteling
Het grootste probleem betreffende de Irakese vluchtelingen is dat de ontvangende buurlanden, waaronder Jordanië, de aanwezigheid en de specifieke noden
van deze vluchtelingen grotendeels negeren. Jordanië
nam geen deel aan de VN-vluchtelingenconventie van

—————
(1) Refugees International, http://www.refintl.org/content/article/detail/9956/

(2)

(3)
(4)

Voice of America, http://www.voanews.com/english/archive/2007-02/2007-02-15-voa30.cfm?CFID=61524937&CFTOKEN=48078188
Lezing gegeven op 29 maart 2007 In ACOR (American Center for Oriental Studies) in Amman.
Pete Moore, Iraq’s war economy: no easy way out. maart 2007, niet gepubliceerd manuscript.
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1951 noch aan het aanvullende protocol van
1967.(5) De overheid heeft bovendien nooit een officiële binnenlandse vluchtelingenwet of een procedure omtrent asielaanvragen uitgewerkt. De Jordaanse
overheid behandelt de vluchtelingen als tijdelijke
bezoekers en in het slechtste geval zelfs als illegale
immigranten.(6) Irakese vluchtelingen die echter
$150,000 op bankrekeningen in Amman zetten, krijgen onmiddellijk burgerschap. Maar de meerderheid
komt in de illegaliteit terecht doordat hun reisdocumenten en visa verstrijken.
Na de door de Amerikanen geleide invasie van Irak
verstrekte de Jordaanse overheid de vluchtelingen
een visum van dertig dagen. Dit hadden de autoriteiten eveneens gedaan met de economische migranten
ten tijde van het regime van Saddam Hoessein. Net
als toen keek de overheid de andere kant op toen de
visums verstreken en liet ze de aanwezigheid van
gevluchte Irakezen oogluikend toe. Dit had tot gevolg
dat al gauw een enorm aantal Irakezen illegaal in het
land verbleef zonder enige vorm van papieren.
Toch moet worden vermeld dat de Noorse NGO, FAFO,
in opdracht van de Jordaanse overheid, is begonnen
met een onderzoek naar Irakese vluchtelingen in
Jordanië. De doelstelling van dit onderzoek is tweeërlei. Enerzijds wil men tot een degelijke en betrouwbare schatting komen van het aantal Irakese vluchtelingen op Jordaanse bodem en wil men hun geografische verspreiding in kaart brengen. Anderzijds wil
men peilen naar de levensomstandigheden en de
noden van deze bevolkingsgroep. Het veldwerk voor
dit onderzoek vindt plaats in april en mei 2007 en
men verwacht de eerste resultaten komende zomer.
Volgens FAFO en de Jordaanse overheid is het wel
degelijk de bedoeling dat deze resultaten worden
gebruikt om het beleid van de Jordaanse overheid ten
aanzien van Irakese vluchtelingen adequaat aan te
passen. De Jordaanse overheid zal dit onderzoek ook
willen gebruiken om aan te tonen hoezeer de Irakese
vluchtelingen een last vormen voor de Jordaanse
samenleving met als doel hulp te verkrijgen van de
internationale gemeenschap.(7)

in 2003, een
Tijdelijk Protectie
Regime (TPR) in
werking. Dit is
een
praktisch
institutioneel instrument met de
bedoeling
een
internationaal
legaal regime te
creëren
voor
Irakese vluchtelinge in Jordanië
vluchtelingen in
die landen die te
maken krijgen met een plotselinge massale toevloed
van buitenlandse vluchtelingen.(8) Op die manier is
het mogelijk elke vluchteling individueel een tijdelijke legale verblijfsreden te geven in afwachting van
hun individuele asielaanvraag. De TPR verwerkt deze
asielaanvragen echter niet zelf maar voorziet elke
vluchteling van een voorlopige asielzoekerkaart.(9)
Deze geeft de vluchtelingen geen wettelijke erkenning
als politiek vluchteling, noch het recht op een definitieve verblijfsvergunning maar enkel een tijdelijke
bescherming tegen een eventuele uitwijzing.
Ondanks alles is de UNHCR er niet in geslaagd de
meerderheid van de Irakese vluchtelingen van legale
bescherming te voorzien. Tegen eind 2006 waren er
slechts 17.000 vluchtelingen geregistreerd en voorzien van asielzoekerkaarten. Van die 17.000 kreeg tot
nu toe slechts een kleine duizend de officiële status
van ‘vluchteling’. Een bijkomend nadeel was dat de
Jordaanse autoriteiten weigeren de asielzoekerkaarten te erkennen. Van bescherming is er in de praktijk
dus weinig sprake en de Irakese vluchtelingen moeten leven met de wetenschap dat ze elk moment terug
het land uitgezet kunnen worden.

De verschillende groepen Irakese
vluchtelingen
Verschillende groepen Irakezen worden geconfronteerd met verschillende problemen, die op zich weer
verschillende effecten teweegbrengen. Zowel rijke als
armere Irakezen zijn Jordanië binnengevlucht. Deze
verschillende groepen Irakezen zijn niet alleen verdeeld volgens sociaal-economische breuklijnen. Ook
religieuze breuklijnen beïnvloeden sterk het dagelijk-

UNHCR en de Irakese vluchtelingen
De United Nations High Commission for Refugees
(UNHCR) stelde, bij het begin van de invasie in Irak

—————
(5) Human Rights Watch, “The silent treatment.” Fleeing Iraq, surviving in Jordan, vol.18, n°10, November 2006.
(6) Ibid.
(7) Gesprek met Kristin Dalen van FAFO op 19 april 2007 in Amman, door Kim Devos
(8) UNHCR Tool Boxes on EU Asylum Matters: Tool Box 2: The Instruments. http://www.unhcr.org/publ/PUBL/406a8c432.pdf
(9) Human Rights Watch, “The silent treatment.” Fleeing Iraq, surviving in Jordan, vol.18, n°10, November 2006.
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se leven van Irakese vluchtelingen in Jordanië.
De rijke Irakezen
en
voormalige
Baath-leden die
naar Jordanië gevlucht zijn, hebben een nefast
effect op de Jordaanse markt, in
Irakese vluchtelingenkinderen
die zin dat hun
in Amman
economische inbreng gezorgd heeft voor enorme prijsstijgingen in de
vastgoedsector en andere economische sectoren.(10)
Voor veel Jordaniërs zijn huizen onbetaalbaar geworden in het centrum van Amman. In sommige wijken
kosten huizen nu drie keer meer dan in het begin van
2006. De prijzen van levensmiddelen en veel diensten zijn ook fors gestegen. Doordat deze kleine maar
welgestelde groep Irakezen is neergestreken in
Amman, waar ze luxueuze huizen en appartementen
betrekken, is bij veel Jordaniërs het idee ontstaan dat
deze groep representatief is voor alle Irakezen in het
land. Veel Jordaniërs zien Irakezen als Ghuraba
(vreemdelingen). Dit verklaart de soms negatieve houding die er leeft bij Jordaniërs tegenover Irakezen en
het maar beperkte begrip voor hun situatie. Zeker na
de zogenaamde ‘hotel bombings’ van november 2005
in Amman, die werden uitgevoerd door Irakezen en
aan 57 mensen het leven kostten, is de stemming
omgeslagen. Veel Irakezen vinden nochtans dat
Jordanië de morele plicht heeft om de vluchtelingen
binnen te laten, alleen al omdat er ooit een enorme
economische stroom was van gratis olie, die aan de
Jordaniërs werd gegeven door Saddam.
De beperkte groep rijke Irakezen trekken echter vooral
de aandacht weg van de Irakezen die een veel bescheidener leven leiden in de marge. Een deel van hen weet
nog steeds te overleven op hun spaargeld of met het
geld dat ze kregen door de verkoop van hun huis en
bezittingen, maar op deze middelen staat uiteraard
een limiet. Het leven in de illegaliteit en de onmogelijkheid voor vele armere Irakese vluchtelingen om aan
een wettelijke werkvergunning te geraken, leidt ertoe
dat velen afhankelijk worden van familieleden in het
buitenland die geld kunnen opsturen. Anderen komen
terecht in de informele sector waar ze weinig of geen

bescherming genieten. Discriminatie en uitbuiting van
de Irakese werkkrachten is dan ook schering en inslag
geworden. Ze krijgen een veel lager loon uitbetaald in
vergelijking met de Jordaanse arbeidskrachten of
Egyptische loonarbeiders die hetzelfde werk doen in
de bouwsector of horeca en van enige werkzekerheid
is er nauwelijks sprake.

Moeilijke integratie van Irakezen
Het valt natuurlijk niet te ontkennen dat Jordanië een
land is met beperkte middelen en deze last moeilijk
alleen kan dragen. Daarbij komt nog dat Jordanië al
zoveel Palestijnse vluchtelingen heeft opgenomen in
het verleden. Jordanië wil niet opnieuw het risico
lopen om vluchtelingen tijdelijk toe te laten die uiteindelijk, door factoren die ze niet altijd zelf in de
hand hebben, tientallen jaren blijven zonder directe
hoop op terugkeer. Jordanië creëert via een semi-protectionistisch kader, waarin ze Irakese vluchtelingen
toelaat maar geen rechtszekerheid schept(11), vooral
een situatie van onduidelijkheid en onzekerheid. De
gevolgen hiervan voor de dagelijkse leefsituatie van
Irakese vluchtelingen komen aan de oppervlakte doorheen de interviews die we deden eind maart en april
2007 in Amman.
Hoewel de groep van Irakese vluchtelingen bezwaarlijk als een homogene groep kan beschouwd worden,
is het toch mogelijk om een lijn te trekken in hun
ervaringen en beleving van het leven in Amman. De
meesten onder hen zijn bijvoorbeeld wel geregistreerd
bij de UNHCR, of staan op een wachtlijst om officieel
geregistreerd te worden, maar tegelijkertijd verwachten de meeste Irakezen eigenlijk geen hulp van de
UNHCR. Ze laten zich tegen beter weten in registeren, in de hoop dat zij een van de weinigen zullen zijn
die toch een kans zullen krijgen op hervestiging.
Sommigen komen er zelfs openlijk voor uit dat ze zich
niet willen laten registreren, omdat ze niet meer geloven in de internationale gemeenschap.(12) Slechts
weinigen volgen daarom ook het nieuws over de houding van de internationale gemeenschap tegenover de
Irakese vluchtelingencrisis. Bij de armere vluchtelingen wist bijvoorbeeld bijna niemand dat er op 1718 april een VN conferentie in Genève plaatsvond
over de Irakese vluchtelingencrisis. Onder de studenten was ongeveer de helft van de geïnterviewden hier-

—————
(10) http://www.csmonitor.com/2006/1129/p04s01-woiq.htm
(11) Geraldine Chatelard, Jordan as a transit country: semi protectionist immigration policies and their effects on Iraqi forced migrants.
Third Mediterranian Social and Political Research Meeting, March 2002
(12) Interview Iraakse student op 22/04/2007 in Amman, door Sven Heyndrickx
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van op de hoogte.
Een tweede verhaal dat steeds terugkomt is dat het
de laatste maanden veel moeilijker geworden is voor
Irakezen om de grens met Jordanië over te steken.
Daar waar het tot een klein jaar geleden nog relatief
makkelijk ging, wordt er nu erg streng gecontroleerd
door de Jordaanse overheid. Eén ooggetuige maakte
bijvoorbeeld melding van het feit dat tegenwoordig
alle Irakese mannen onder 35 jaar oud, systematisch
aan de grens worden tegengehouden en terug naar
Irak gestuurd.(13) De huidige situatie laat voor vele
vluchtelingen niet toe om achtergebleven familieleden te laten overkomen, wat in sommige gevallen dramatische gevolgen heeft.
Een laatste trend die men bij alle verschillende groepen Irakese vluchtelingen kan waarnemen is dat ze
eigenlijk niks van elkaar afweten. Niemand kijkt verder dan zijn eigen directe omgeving, die vaak beperkt
is tot enkele andere Irakese vluchtelingen. Zelden
wordt het sociaal netwerk uitgebreid tot Jordaniërs;
zeker in het geval van de armste vluchtelingen. Dit
heeft verschillende redenen. De armste Irakezen zijn
vooral bang dat de overheid hen op het spoor zou
komen en hen het land uitzet, aangezien ze niet over
geldige verblijfsvergunningen beschikken. Voor de
minder armen speelt dit argument minder een rol.
Het is echter wel zo dat het zo goed als onmogelijk is
voor Irakese vluchtelingen om zich te verenigen. De
Jordaanse overheid verbiedt Irakese verenigingen,
omdat ze vrezen dat dergelijke verenigingen vooral
gebaseerd zouden zijn op etnisch-religieuze achtergronden, en dus aanleiding zouden kunnen geven tot
een spill-over van sektarisch geweld.
De diversiteit van de Irakese vluchtelingen op socioeconomisch gebied en hun grote aantal weerspiegelt
zich ook in het feit dat zij zich verspreid hebben over
de gehele stad Amman, zowel in de armere als rijkere buurten, en dus ook binnen de Palestijnse vluchtelingenkampen. Dit geldt vooral voor al-Wihdat Camp
en Jabal Al-Hussein Camp die sinds hun oprichting
(respectievelijk 1955 en 1952) deel zijn gaan uitmaken van de stad en geen duidelijk afgebakende grenzen meer hebben. Irakese vluchtelingen gaan er voornamelijk wonen omdat de huurprijzen er lager liggen
dan in veel andere delen van de stad. Deze huizen
worden aan hen verhuurd door Palestijnen die zelf
buiten het kamp zijn gaan wonen maar er nog steeds

een huis hebben, ofwel door Palestijnen die meerdere huizen wisten te bekomen en één of meerdere
ervan verhuren aan nieuwkomers in het kamp.(14)

Conclusie
De houding van de Jordaanse overheid tegenover de
Irakezen is op zijn minst dubbelzinnig te noemen,
zeker daar waar het de groep superrijke Irakezen
betreft. Langs de ene kant betekende het kapitaal dat
deze ‘vluchtelingen’ met zich meebrachten een boost
voor de Jordaanse economie, langs de andere kant
echter bleken deze Irakezen niet echt geneigd om te
investeren in projecten die de Jordaanse bevolking
ten goede kwamen. Ook de houding van de overheid
ten aanzien van de minder rijke en arme Irakezen is
ergens dubbelzinnig. Officieel zijn ze nog steeds ‘gasten’, maar dan wel gasten die al een tijdje niet echt
meer welkom zijn.
De houding van de internationale gemeenschap
getuigde lange tijd van weinig interesse voor de
Irakese vluchtelingencrisis. Slechts de laatste weken
en maanden kwam er sporadisch bericht over de
omvang van de problemen. Een van de beste bewijzen
van het falen van de internationale gemeenschap om
de ernst van de situatie te onderkennen is de VN conferentie die op 17 en 18 april jongstleden in Genève
werd gehouden. De bedoeling van deze conferentie
was de vluchtelingencrisis op de internationale agenda te plaatsen. Men kan zich hierbij echter afvragen
waarom het zolang geduurd heeft eer de VN besloten
om een conferentie te organiseren over een problematiek die intussen al enkele jaren aansleept en
waarom er zo weinig concreets uitkwam.

Bron: Uitpers, nr 87, 8ste jg., juni 2007.
Sven Heyndrickx, Kim Devos en Pascal Debruyne zijn studenten van de Master Conflict & Development aan de vakgroep Derde Wereldstudies van de Ugent. Een groot deel
van dit artikel is gebaseerd op het onderzoek dat deze studenten deden in Amman in Jordanië. Koenraad Bogaert is
doctoraal onderzoeker van MENARG (Middle East and
North African Research Group) binnen de vakgroep Studie
van de Derde Wereld.

—————
(13) Intverview met Irakese studente op 19/04/2007 in Amman, door Sven Heyndrickx
(14) Interviews met Palestijnen en Irakese vluchteling in al-Wihdat en Jabal al-Hussein Camp op 17-18-19 april 2007, door Kim Devos
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Diyarbakir, een paradijs voor
vrouwenrechtenactivisten?
- Lieve Driesen -

Sinds het begin van de opstand van de Koerdische Arbeiderspartij (PKK) in 1984, is de bevolking van
Diyarbakir door de instroom van vele duizenden ontheemden uit de nabijgelegen dorpen meer dan verdrievoudigd. Sinds een vijftal jaar heeft Diyarbakir zich ontpopt als een paradijs voor mensenrechtenactivisten; grotendeels dankzij de overwinning van de lokale verkiezingen door de pro-Koerdische partij
HADEP-DEHAP (het huidige DTP) in 1999 konden verschillende mensenrechtenorganisaties en ngo’s ontstaan. In mei bezocht een delegatie van het Koerdisch Instituut vzw enkele vrouwenorganisaties.

De historische stad Diyarbakir wordt omringd door
een indrukwekkende omwalling. Binnen de stadswallen ligt het arrondissement ‘Sûr’ met een zeer actief
gemeentebestuur. Het gemeentehuis is als een open
huis, waar iedereen altijd welkom is. Deze wijk wordt
nu voornamelijk bewoond door immigranten vanuit de
dorpen en steden in de regio waardoor het één van de
armste wijken van de stad is. In Sûr werden daarnaast
ook de donkerste elementen in Diyarbakir ondergebracht: het hoofdkwartier van het Turkse leger, het
Hof van de Staatsveiligheid en de beruchte gevangenis van Diyarbakir. Zij worden door de zgn. Ic Kale,
een enclave binnen Sûr, onzichtbaar gemaakt en de
toegang tot deze zone is verboden.
Sinds de jaren dertig deint Diyarbakir in westelijke richting verder uit. Zo ontstond Yenisehir, of de Nieuwe
Stad. Hier vindt men het moderne gedeelte van
Diyarbakir waar naast het stadhuis, het gouverneurskantoor en de zetels van verschillende politieke partijen,
vakbonden en ngo’s ook een bureauzone, het zgn. Ofis;
is terug te vinden. De districten die Yenisehir omringen
zijn ontstaan in de jaren tachtig ten gevolge van de massale migratie vanuit de ontruimde dorpen naar de steden. Hierdoor verdriedubbelde de bevolking van
Diyarbakir in enkele decennia tijd van ongeveer 350
000 inwoners in 1993 tot meer dan 1 miljoen inwoners
tien jaar later. De migratie heeft een enorme impact
gehad op de stedelijke infrastructuur, de stadsbewoners
en de migranten zelf. De migratie, die samenging met
honderden buitenrechtelijke executies (1991-1997),
bracht zowel oude als nieuwe bewoners ertoe om naar
westerse steden in Turkije te trekken.

Grensverleggend gemeentebestuur
De verkiezing van de Democratische Partij van het
Volk (DEHAP, de huidige Partij voor Democratische
Samenleving - DTP) in het gemeentebestuur betekende een keerpunt in de geschiedenis van Diyarbakir. De
impact hiervan was niet enkel politiek maar vooral ook
op cultureel en sociaal vlak sterk voelbaar. De
gemeente werd de drijvende kracht die ruimte voor
communicatie en expressie creëerde. Zonder het institutioneel gewicht van het gemeentebestuur als een
tegengewicht tegen de centrale staatsinstellingen, had
de transformatie van de stad nooit zo indrukwekkend
geweest. Het DEHAP gemeentebestuur slaagde erin
om de krachten van de verschillende sociale en civiele actoren, die reeds actief waren in de publieke sfeer,
te verenigen. Door de depolitisering van het beleid
konden nieuwe organisaties ontstaan voor kunst en
cultuur, de vrouwenbevrijding en burgeractivisme.

Vrouwenorganisaties
Zowel tijdens als na een conflictsituatie worden vrouwen het vaakst het slachtoffer van geweld, ook van
huiselijk geweld. Vrouwen die uit hun huizen werden
verdreven, lopen een groter risico op geweld, zowel vanwege de veiligheidstroepen als vanwege burgers. In een
samenleving die is verscheurd door gedwongen interne
migratie, wantrouwen en vernieling, komen de lasten
na de afloop van de oorlog op de schouders van de
vrouwen terecht. De angst van de grote stad – zijn
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anonimiteit en de ontmoeting met vreemdelingen – kan
traditionele attitudes, die niet zo hardnekkig waren in
het dorp, verharden. Jonge vrouwen claimen in de stad
immers vrijheden die zij totnogtoe niet kenden en kiezen voor relaties met mannen die hun familie vaak
moeilijk kunnen accepteren. Vervolgens worden zij niet
alleen erg kwetsbaar voor gewelddadige reacties vanwege hun familie maar ook voor geweld van mannen
die hun beperkte keuzevrijheid willen uitbuiten.
In het Koerdische zuidoosten van Turkije worden
vrouwen, zoals in andere regio’s van Turkije, vaak het
slachtoffer van lichamelijk geweld, psychologische
foltering, verkrachting en zelfs van moord door hun
echtgenoten of familieleden. De eergerelateerde
moorden, waarbij jonge meisjes en vrouwen vermoord
worden omdat zij bepaalde culturele of traditionele
regels niet gehoorzamen, komen ook regelmatig voor.
De Koerden die gedwongen werden hun dorpen te verlaten, leven in sloppenwijken in de steden in het westen en het zuiden van Turkije. De steden kunnen de
extra lasten van de instroom van miljoenen ontheemden en arme migranten niet dragen waardoor vrouwen
extra kwetsbaar worden voor geweld. De Turkse autoriteiten volgen de cijfers van geweld tegen vrouwen
niet systematisch op, voorzien geen infrastructuur
(bv. vluchthuizen) om de vrouwen te beschermen en
laten geweld tegen vrouwen vaak ongestraft.
KA-MER is de eerste vrouwenorganisatie van Diyarbakir. Toen Nebahat Akkoç, een voormalige onderwijzeres en politieke activiste, dit centrum voor mishandelde vrouwen in 1997 oprichtte, bevond zij zich in
een benarde situatie. De Turkse staat beschouwde
haar als een activiste van de lerarenvakbond EgitemSen en later van de mensenrechtenorganisatie die
officieel werd gebrandmerkt als een pro-PKK organisatie. De Koerdische beweging bekritiseerde haar
omdat ze de beweging zogenaamd opdeelde in mannen en vrouwen.Vrouwenrechten kwamen na mensenrechten en de Koerdische beweging vond dat die niet
prioritair waren. Mede hierdoor was Nebahat vastbesloten om zich ‘onafhankelijk’ te organiseren.
Aanvankelijk stond zij onder zware druk en durfden
slechts weinig vrouwen haar strijd te steunen. Door
deze wit-zwart mentaliteit kreeg KA-MER vooral steun
van ‘buitenaf’, van Turkse en Europese vrouwenrechtenorganisaties. Dit is de reden waarom vele andere
vrouwenorganisaties in Diyarbakir nogal vijandig
staan tegenover KA-MER; zij betreuren het dat KAMER niet met hen wil samenwerken omdat ze te
‘gepolitiseerd’ zouden zijn. In hun ogen is KA-MER
een nogal elitaire en feministische organisatie die
‘collaboreert’ met de Turkse staat en tevens steun
krijgt van de EU.

KA-MER is een feministische vrouwenorganisatie die
zich als doel vooropstelt om de “gesloten levensstijl
die vrouwen uitsluit van de economische, sociale en
culturele ruimte en de rechten en vrijheden van vrouwen belemmert, te transformeren. Voorts wil KA-MER
de gendergelijkheid op individueel, politiek en wetgevend vlak garanderen.” In 1997 zijn zij begonnen in
Diyarbakir en omgeving. Tien jaar later hebben zij al
in 23 verschillende steden een vrouwencentrum
opgericht.
KA-MER organiseert bewustmakingsworkshops voor
de individuele, sociale, economische en wettelijke
empowerment van de vrouwen. Tijdens deze sessies
delen vrouwen hun ideeën en ervaringen over zaken
zoals communicatie, geweld, genderrollen, discriminatie, seksualiteit, economische rechten, vrouwenrechten, constitutionele en burgerrechten, feminisme. Voorts hebben zij een noodhulpprogramma die de
eerste hulp biedt aan vrouwen die slachtoffer zijn van
huiselijk geweld en mogelijk slachtoffers worden van
‘eremoorden’.
Vrouwen kunnen de noodlijn bellen of het centrum
consulteren voor psychologische en juridische hulp.
Om de vrouwen economisch onafhankelijk te maken
biedt KA-MER hulp aan vrouwen die hun eigen zaak
willen beginnen. De vrouwen worden toegeleid naar
de nodige informatie en middelen.
KA-MER staat inmiddels zowel in Turkije als in Europa
bekend voor hun expertise inzake eergerelateerd
geweld. Sinds 2003 hebben zij al 158 vrouwen kunnen redden. Daar Turkije nog steeds niet voldoende
vluchthuizen heeft, kan KA-MER de vrouwen echter
niet langer dan twee dagen opvangen. Daarom probeert men de meisjes altijd zover mogelijk weg te sturen en hen onherkenbaar te maken. De veiligheid van
de meisjes wordt bij hun vertrek door de politie gegarandeerd. Meestal kunnen de meisjes na verloop van
tijd terugkeren naar hun familie dankzij bemiddeling
van KA-MER die gaat onderhandelen met gezaghebbende personen binnen de gemeenschap, zoals de
imam of het familiehoofd, om de veilige terugkeer van
het slachtoffer naar de familie te garanderen.
Van 2003-2007 heeft KA-MER onderzoek gedaan
naar de ware betekenis van ‘namus’. ‘Namus’ (eer in
het Turks) wordt meestal geassocieerd met de vrouw
en wordt beschouwd als een ‘smetteloos’ gedrag. De
eer van de vrouw wordt vooral gedefinieerd via haar
seksualiteit, haar fysieke verschijning en haar gedrag.
Mannen kunnen zogezegd hun ‘namus’ bereiken via
de seksuele zuiverheid van hun moeders, vrouwen,
dochters en zusters. De eer van de familie is echter
vaak niet de ware reden voor het gebruik van geweld
tegen vrouwen. KA-MER gebruikt dan ook de term
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‘honour killings under the guise of honour’, waarmee
zij verwijzen naar de gefabriceerde rechtvaardigingen
van de familie/gemeenschap om vrouwen te bestraffen. KA-MER beschouwt alle zgn. eremoorden dan
ook als buitengerechtelijke moorden.
SELIS, het vrouwencentrum voor counseling, verricht
gelijkaardige activiteiten en benadrukt dat zij een
onafhankelijke organisatie zijn. In de wijk IPLIK, waar
veel ontheemden wonen, organiseren de vrouwenorganisaties EPI-DEM en SELIS samen gynaecologische hulp, psychologische therapie en alfabetisering.
Op vraag van de vrouwen worden er vormingen georganiseerd. Epi-dem geeft psychologische hulp en een
hospitaal geeft medische vorming aan de vrouwen.
Aangaande het fenomeen van het groot aantal zelfmoorden van meisjes in Batman, lichten de vrouwen
van SELIS voor ons het tipje van de sluier op.
Aangezien het fenomeen dermate grote proporties
aannam, vroeg het gemeentebestuur van Batman de
hulp van SELIS. Zij stellen dat de zelfmoorden vooral een probleem vormen in Batman omdat elke vorm
van sociaal leven er ontbreekt. De vrouwen zijn er volledig geïsoleerd. Bovendien zijn ook vele ontheemden
naar Batman gemigreerd. De meisjes die uit de dorpen afkomstig zijn, worden zwaar onder druk gezet
door hun familie. In de ogen van hun familie kunnen
de meisjes in de stad in aanraking komen met allerlei ‘gevaren’. Daarom worden de jonge meisjes thuis
opgesloten, leven zij erg geïsoleerd en zien zij geen
enkele uitweg meer. De zelfmoord van deze meisjes is
een boodschap aan hun vader, echtgenoot.
Een andere grote vrouwenorganisatie in Diyarbakir is
DIKASUM dat verbonden is aan de grootgemeente
Diyarbakir. Dit centrum is opgericht in 2001 om de
vrouwen te emanciperen en te activeren en voorziet in
de basisbehoeften van de bevolking. Vrouwen worden
geconfronteerd met allerhande problemen van traditionele, economische, juridische, psychologische
en/of sociale aard. DIKASUM heeft daarom programma’s opgezet voor de rehabilitatie, bescherming en
educatie van de vrouwen. Zo wil het centrum vrouwen
de kracht geven om hun eigen rechten te verdedigen
en om volksgezondheidskwesties te leren kennen.
Wij bezochten hun project in de zeer arme wijk Hasirli
waar het centrum in 2003 een eerste wasserette
oprichtte. Vier jaar later telt deze achtergestelde en
voormalige hoerenwijk, waar vele arme vluchtelingen
gingen wonen, al drie wasserettes en zeven ovens. Al
deze voorzieningen zijn gratis en komen tegemoet aan
een erg concrete behoefte van de vrouwelijke bewoners die vaak veel kinderen hebben en sociaal geïso-

leerd zijn. Met de wasserettes wil het centrum het
leven van de moeders niet alleen vergemakkelijken
maar hen ook een plaats geven waar ze ervaringen en
gedachten kunnen uitwisselen.
We bezochten nog twee andere vrouwenwerkingen die
beide verbonden waren aan een gemeentebestuur.
EPI-DEM, die financieel wordt gesteund door het district Yenisehir en Kardelen, die afhangt van één van
de armste districten van Diyarbakir, Baglar.
Bij de vrouwenorganisatie Kardelen staat een sociologe ons te woord. Baglar telt 300 000 inwoners en is
een relatief jonge gemeente die in de jaren ’90 is ontstaan. De gebouwen zijn dikwijls heel snel en in een
slechte staat opgetrokken. De gemeente telt talrijke
straatkinderen die met hun kleine inkomen vaak een
hele familie onderhouden.
De problemen waarmee vrouwen in Diyarbakir te kampen hebben zijn torenhoog. Zeer jonge en vaak arme
vrouwen hebben op hun vijfentwintigste vaak al een
zestal kinderen. Naast socio-economische problemen
en problemen met de opvoeding van hun kinderen,
worden zij ook vaak slachtoffer van huiselijk geweld.
Nochtans is er in Turkije wel een familiewet (n°
4320) die vrouwen beschermt tegen geweld. Volgens
deze wet mogen gewelddadige mannen een half jaar
niet naar huis komen. Deze wet wordt echter niet
opgevolgd door de politie. Zo krijgt de man in het
politiekantoor vaak een ‘hartelijk’ onthaal en wordt
het koppel aangemoedigd om samen te blijven. Het
probleem volgens de sociologe is dat vrouwen hun
rechten niet kennen en dat de politie de wet niet toepast.
Gelukkig is de burgemeester van Baglar een vrouw en
is zij erg gevoelig voor de vrouwenproblematiek. Zij
brengt ’s avonds, samen met personeelsleden van
Kardelen, regelmatig een bezoek aan de cafés waar
zij over allerlei onderwerpen met de mannen in debat
treedt.
De hoofddoelstelling van Kardelen is de vrouwen te
doen deelnemen aan het economisch, sociaal en cultureel leven, het sociaal statuut van de vrouw te verbeteren en tot slot om bij te dragen tot de strijd voor
sociale gendergelijkheid. Om hun doelstelling te
bereiken, geven zij onder andere beroepscursussen
en advies om de tewerkstellingsmogelijkheden voor
vrouwen te verbeteren, organiseren zij culturele activiteiten en trainingsprogramma’s om het genderbewustzijn te verhogen.
Op onze vraag waarom er zo veel vrouwenorganisaties
bestaan in Diyarbakir en die zo weinig samenwerken,
antwoordde zij: “Er zijn zoveel vrouwen in Diyarbakir
die geholpen moeten worden, dat er in deze wijk
alleen al tien ‘Kardelens’ nodig zijn.”
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Het verhaal van Koerdische
gevangenen in Iran
- Serdar Mehabâdî -

Het Iraanse regime pakt de oppositiegroepen hard aan. De Koerdisch oppositie wordt echter het meest
geviseerd. Nu de PJAK (Partij voor Vrij Leven in Koerdistan) een gewapende bevrijdingsstrijd voert in het
noordwesten van Iran, maken de Iraanse troepen massaal jacht op ‘landverraders’! Het bombarderen van
de andere kant van de grens (Iraaks Koerdistan) behoort ook tot de campagne van de strijd tegen de ‘landverraders’! Met andere woorden, Turkije en Iran hebben een gemeenschappelijk front gevormd om het statuut van de Koerden in Irak te bestrijden door in hun eigen land het leger te mobiliseren tegen het stijgende ‘terrorisme’ en het aantal ‘landverraders’!
De Iraanse autoriteiten zijn sinds enige tijd bezig de
Koerdische bevolking hard aan te pakken. Publieke
terechtstellingen, willekeurige arrestaties, strafuitvoeringen in de straten van de Koerdische steden, folteringen in de gevangenissen en het geweld op de familieleden van de gevangenen is een dagelijkse realiteit
geworden.
De arrestanten worden dikwijls gedwongen om hun
spijt te betuigen voor wat ze ‘gedaan’ hebben. Als dat
niet helpt, worden ze op onmenselijke manieren gefolterd. Ze gebruiken methodes om de gedetineerden
psychologisch te kraken. Arrestanten worden herhaaldelijk met de dood bedreigd indien ze geen bekentenissen afleggen. Zo doet men alsof ze zullen worden
opgehangen. Voor hun ogen brengen de beulen de
touw in orde, zetten ze de stoel klaar en komt een
imam naast de gevangene staan voor de afhandeling
van de religieuze modaliteiten. Vaak worden de familieleden naar de plaats gebracht waar de gevangene
vastzit en dreigt men met de verkrachting van de vrouwelijke familieleden voor de ogen van de gevangene.
Vervolgens worden de gevangenen ook vaak fysiek en
psychisch gefolterd. Elektroshocks, de gevangene
lange tijd in koud water leggen of folteren op de
‘Palestijnse manier’ - de gevangenen worden aan de
voeten gebonden en lange tijd omgekeerd en naakt
opgehangen – zijn dagelijkse kost. Voorts passen ze
ook de traditionele foltertechnieken toe zoals het steken van een fles in de anus van de gevangene, het
opsluiten van gevangenen in cellen waar het rioolwater tot aan de knieën komt of waar er voortdurend
druppels op hun hoofd vallen. Dergelijke detentiemethodes kunnen blijvende psychologische en fysieke
schade veroorzaken.
Indien de gevangenen dan toch standhouden en niets
loslaten, zijn de vrouwelijke familieleden aan de
beurt. Vaak worden de echtgenotes, de moeders of
zussen voor de ogen van de gevangenen door de speciaal opgeleide folteraars verkracht.

In Iran schommelt de periode van het voorarrest tussen acht en twintig dagen. Maar voor de Koerdische
opposanten kan dat oplopen tot 90 dagen. Als dat
ook niet helpt gaan ze onder het toezicht van de
‘Itlaat’ in een soort ‘quarantaine’. Hier probeert men
hen bepaalde zaken te doen bekennen. Soms worden
ze enkele maanden zowel psychisch als fysiek gefolterd. De dagelijkse behoeften zoals naar het toilet
gaan, water drinken, eten, slapen, zich wassen, wordt
op een systematische manier gehinderd.
De gevangenen worden vervolgens gevraagd voor de
overheid te werken. In ruil hiervoor worden hen allerhande zaken beloofd zoals woningen, echtgenotes,
goed betaald werk en zelfs een post in Europa. Ze
worden zo voor de keuze gesteld: ofwel leggen ze
bekentenissen af, verraden ze dus hun vrienden en
omgeving, geven ze zich gewonnen en verklaren ze
zich bereid om voor Iran te willen werken ofwel gaan
de onmenselijke folteringen door.
Tijdens de duur van het proces worden dezelfde
methodes toegepast. De processen zijn niet meer dan
toneelopvoeringen. De rechten van de beschuldigden
worden absoluut niet gerespecteerd. Men dreigt hen
zeer zwaar te bestraffen indien ze niet akkoord gaan
met hetgeen hen tijdens hun voorarrest en in de tijden van ‘quarantaine’ voorgesteld werd. Indien zij
bezwijken onder de enorme folteringen en druk, worden er beloftes gedaan die men na hun vrijlating zal
realiseren. Zoniet gaan zij gewoon verder met het
schijnproces.
Wanneer de bedreigingen en de onmenselijke behandeling hen niet klein heeft gekregen, wordt er een
zware straf uitgesproken en verdwijnen ze, als ze al
niet werden veroordeeld tot de doodstraf, in de gevangenis. Daar gaan ze verder met hun methodes van
vroeger.
Dit artikel is gebaseerd op de notities van Yusuf Ziyad
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De Turkse staatsagressie
tegen de Koerden in Irak
- Derwich M. Ferho -

“Het probleem van Turkije is niet de PKK maar het bestaan van de Koerden. Wil Turkije de PKK-problematiek oplossen? Het is best mogelijk via de dialoog. De geschiedenis heeft ons voldoende geleerd dat de
Koerdische kwestie niet kan opgelost worden via een militaire aanpak. We zijn bereid om onze bijdrage
te leveren voor de oplossing van de Koerdische kwestie in Turkije, indien het ons gevraagd wordt. Militaire
acties ondernemen tegen de PKK is uitgesloten voor ons. Het is zinloos”. Deze woorden sprak de president van Iraaks Koerdistan, Mesoud Barzani, uit in het Europees Parlement.

De Turkse leiders zijn razend op de houding van de
Iraaks Koerdische leiders. Omdat ze tegen de PKK
geen militaire acties ondernemen? Niet helemaal.
Wat hen kwaad maakt is het feit dat de Koerden in
Iraaks Koerdistan met de dag een beter statuut krijgen en een waardiger leven kunnen leiden. De
Koerdische vlag wappert, er is nu een Koerdisch leger
en Iraaks Koerdistan is veilig in vergelijking met de
rest van Irak waar dagelijks terroristische aanslagen
gepleegd worden met tientallen doden als resultaat.
De democratie is er een realiteit, misschien niet helemaal volgens westerse maatstaven, maar iedereen
kan toch al genieten van het recht op vrije meningsuiting. Het is bovendien normaal dat een jonge democratie nog wat kinderziekten heeft.
Sinds vijftien jaar voert Turkije een vijandige politiek
ten aanzien van de Koerden in Iraaks Koerdistan.
Ankara handelt zeer agressief, beledigt de Koerdische
leiders met onbeleefde uitspraken zoals “ze zijn geen
staatsleiders maar wel stamleiders.” In de Turkse
media lees je elke dag talrijke vernederende uitspraken van de Turkse staatsleiders die met hun brillen lijken op de fascistische generaals van de jaren zestig.
In de Irakese grondwet van 2005 werden een aantal
bepalingen opgenomen ten aanzien van Kirkoek en
andere betwiste gebieden. Zo wordt in het grondwetsartikel 140 aangegeven dat er voor het einde van
2007 een referendum moet plaatsvinden over de status van betwiste regio’s als Kirkoek, Mossul,
Sheikhan en Makhmur. Willen zij opgaan in de autonome Koerdische regio of onder het centrale gezag
van Bagdad blijven? De grote meerderheid van de

bewoners van Kirkoek zijn zoals de Koerden voorstanders van het uitvoeren van Artikel 140.
De Koerdisch leiders hebben herhaaldelijk gezegd dat
het onmogelijk is te denken aan een Koerdische regio
zonder Kirkoek. Deze provinciestad bevindt zich in
Iraaks Koerdistan. Net als Diyarbakir in Turkije of
Arbil in Irak gaat het om een Koerdische stad met een
meerderheid van Koerdische bewoners.
In Mossul, Sheikhan en Makhmur leven vele christenen en yezidi’s. Uit ons bezoek in maart 2007 aan
Iraaks Koerdistan en het bezoek van een yezidi delegatie in Brussel onder leiding van Mîr Farûq konden
wij afleiden dat de yezidi-gemeenschap geen uitstel
van het referendum wenst: “Waarom zouden we geïsoleerd moeten leven van ons volk, de Koerden? Het
enige waar we nu van dromen is een terugkeer naar
een Koerdisch bestuur. We zijn een volk met verschillende religies. Onze taal, cultuur, gewoontes, geschiedenis en land is hetzelfde. Niemand heeft het recht
ons van elkaar te scheiden. Om samen in vrede in een
democratisch land te kunnen leven, hebben we tientallen jaren strijd gevoerd. Onze woongebieden zijn
Koerdisch en zullen Koerdisch blijven. Geen enkel
land mag dit in de weg staan.”
Ook de Turkmenen, Assyriërs en de Arabieren
beschouwen Kirkoek als een Koerdische stad. De
christenen in Iraaks Koerdistan zijn best tevreden
met de huidige gang van zaken. Eeuwenlang werden
ze onderdrukt en verdreven uit de regio. Pas nu beleven ze de vrijheid. De president van Iraaks Koerdistan, Mesoud Barzani, stelde: “Iraaks Koerdistan
behoort niet alleen aan de Koerden toe maar ook aan
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de christelijk Assyriërs, Chaldeërs en yezidi- Koerden.
De islam, het christendom en het yezidigeloof zijn
gelijkwaardig. Iedereen is gelijk voor de wet. Ze moeten ook in de wet opgenomen worden zodat ze een
evenwaardig karakter krijgen.”
In tegenstelling tot wat Turkije de wereld wil doen
geloven, is de meerderheid van de Turkmeense bevolking in Iraaks Koerdistan voorstander van het houden
van een referendum. Van zeven politieke partijen die
in Irak en Iraaks Koerdistan actief zijn is er maar één
enkele die tegen het houden van het referendum is,
nl. het Turkmeens Front, dat vanuit Turkije gedirigeerd wordt. De relaties van dit front met de extreemrechtse, ultranationalistische Turkse partij MHP en
het Turkse leger zijn algemeen geweten. De
Turkmeense verkozenen in het Koerdisch Parlement
en ook in het Iraaks Parlement staan zeer afkeurend
ten aanzien van het Turkmeens Front en vragen zich
af waar Turkije was toen ze met tientallen duizenden
vermoord en verdreven werden uit hun dorpen en steden. Karkhi al-Bakri, Turkmeens parlementslid in de
Koerdische autonome regio, zei ons: “We hadden
niets, Turkije was nergens te bespeuren. Nu hebben
we vertegenwoordigers in beide parlementen, we hebben onze scholen in onze moedertaal, we hebben
onze media in het Turkmeens en we voelen ons goed
met onze Koerdische landgenoten. We hebben Turkije
niet nodig om ons te komen bevrijden”. Het Turkse
regime kant zich tegen het opgaan van de olierijke
stad Kirkoek in de Koerdische autonome regio in
Noord-Irak. Meer zelfs, Turkije zou graag hebben dat
Kirkoek en Mossul opnieuw deel zouden uitmaken
van Turkije, zoals ten tijde van het Ottomaanse Rijk.

Turkse troepen in Irak
De Turkse militairen, de echte machthebbers in
Turkije, hebben sinds begin juni drie provinciesteden
aan de grens met Iraaks Koerdistan - Sirnak, Hakkari
en Siirt - uitgeroepen tot ‘veiligheidszone’. Het binnen- en buitengaan moet gebeuren met de goedkeuring van de militairen. Een volledige regio werd zo
geïsoleerd en gemilitariseerd.
Enkele honderdduizenden Turkse soldaten, bijgestaan
door verschillende tienduizenden dorpswachters
(Koerdische collaborateurs), vliegtuigen, tanks en helikopters voeren operaties uit in de grensstreek en bombarderen de Iraaks-Koerdische gebieden. Het is een
openlijke bezetting van het Turkse leger dat zich zeer
agressief opstelt. In de straten van de Koerdische steden en dorpen worden legeroefeningen georganiseerd
en toont het Turkse leger met zijn honderden tanks

zijn macht door de bergen onder vuur te nemen. De
gevechtsvliegtuigen vliegen zeer laag over de dorpen.
De bevolking is radeloos en weet niet meer hoe te
reageren. Voor het minste worden de Koerden als terrorist of handlanger van de terroristen bestempeld.
Aan de overkant van de grens, in Iraaks Koerdistan,
zijn ondertussen zeventien dorpen leeggelopen.
Deze situatie sleept nu al maanden aan. Elke dag
dreigt het Turkse leger met het binnenvallen van
Iraaks Koerdistan en het verjagen van de ‘PKK-terroristen’. De huidige stafchef, Yasar Buyukanit, die zelf
bloed aan zijn handen heeft en achter vele schandalen zit, zegt “ongeduldig te wachten op de orders van
de regering om Iraaks Koerdistan binnen te vallen en
om de terroristen daar te bestrijden. Maar ook andere
bandieten die hen onderdak verlenen. Mesoud
Barzani moet aangepakt worden en de nodige straf
krijgen!” Via de Vereniging van het Gedachtegoed van
Ataturk heeft hij een gerechtelijk onderzoek bevolen
naar de president van Iraaks Koerdistan, die elders in
de wereld en in Europa nochtans zeer gewaardeerd
wordt. De procureur-generaal van de Republiek
Turkije heeft in Diyarbakir moeten luisteren naar de
opperbevelhebber en is een onderzoek gestart naar de
mogelijkheden hoe men tegen Mesoud Barzani een
proces kan aanspannen. Volgens deze heren is het
blijkbaar erg simpel om de president van 6 miljoen
mensen in Iraaks Koerdistan voor Turkse rechters te
slepen!
Mesoud Barzani en andere vertegenwoordigers van de
Iraaks-Koerdische autoriteiten geloven niet dat de
Turkse dreigingen reëel zijn. De Amerikanen zijn
immers gekant tegen een Turkse inval in Irak. Een
conflict met hun Amerikaanse NAVO-bondgenoot zal
Ankara naar alle waarschijnlijk willen vermijden. Toch
houden de Iraakse Koerden rekening met alle mogelijke scenario’s. In geval van een inval van de Turken
in Iraaks Koerdistan zullen de Koerden op een ‘gepaste manier antwoorden’.
De houding van de Irakese autoriteiten in Bagdad is
verdeeld. Het recente ultimatum van de Minister van
Buitenlandse Zaken Hoshyar Zebari – een Koerd - was
heel duidelijk: “Elke vorm van agressie wegens
Turkije op Iraaks Koerdistan is een rechtstreekse
schending van de territoriale eenheid van de Irakese
staat, en dus onaanvaardbaar”. De Iraakse premier
Nuri al-Maliki verklaarde echter, na een ontmoeting
met de Turkse ambassadeur in Bagdad, dat hij de
activiteiten van de Koerdische Arbeiderspartij (PKK)
met grote bezorgdheid volgde, aangezien er door hen
onschuldige burgers sterven. “Irak heeft er alle
belang bij deze acties op zijn grondgebied te beëindigen”, zei hij.
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Paradoxaal Turkije
- Raymand To -

Kan Turkije in de EU? Wanneer ik vandaag zou moeten antwoorden, zeg ik resoluut neen. Binnen dertig
jaar antwoord ik waarschijnlijk ja, tenzij de situatie van vandaag niet gewijzigd is. Het vraagstuk over het
Turkse lidmaatschap van de EU is in principe heel gemakkelijk op te lossen. Eén spreekwoordelijke vogel
maakt in Turkije wel de lente. Het nationalisme is niet alleen in het verleden een ware plaag geweest. Ook
vandaag vormen de Turkse nationalistische gevoelens geen zegen voor de toekomst van Turkije, ook al
beseffen de Turken dit zelf niet. Mochten we het overdreven nationalisme in Turkije kunnen bannen, dan
zou een groot deel van de huidige problemen in Turkije al zijn opgelost. Het Turkse nationalisme laten wegebben zal echter enkele generaties duren.

Binnen het theoretische kader van de EU is het
Turkse EU-lidmaatschap geen abnormale zaak. De
Europese Unie is in de eerste plaats een economisch
samenwerkingsverband tussen een aantal lidstaten
geweest. De EU-lidstaten hebben verschillende tradities en talen maar moeten volgens de Criteria van
Kopenhagen wel een aantal democratische basiswaarden als respect voor de mensenrechten en voor
de democratische rechtsstaat respecteren. Niet meer
dan normaal lijkt mij. Maar niet voor Turkije.
Hoewel ik niet twijfel aan de goede wil van de politieke elite, is het duidelijk dat zij te weinig controle
hebben over de almacht van het Turkse leger. Maar
daarnaast heeft de regering Erdogan er echter ook
voor gezorgd dat de Turkse mensenrechtenschendingen een wettelijk kader kregen zoals het beruchte
artikel 301 dat ervoor zorgt dat mensen kunnen
berecht worden indien zij de Turkse identiteit beledigen. Artikel 301 in combinatie met de antiterrorismewetgeving zorgen momenteel voor een ware heksenjacht in Turkije! Voor buitengerechtelijke executies, verdwijningen of andere misdaden die het daglicht niet mogen zien, zetten ze hun oogkleppen op.
De Turkse politieke elite houdt zich dan ook louter
aan wat zij formeel hebben gewijzigd in de wet en
met hun hervormingen wapperen zij maar al te graag
aan de onderhandelingstafel. Het ergste is eigenlijk
nog dat onze Europese toppolitici dat zomaar slikken.
Het is eerder de realiteit negeren. Onze Europese
elite wil duidelijk zo snel mogelijk de hand leggen op

de Turkse rijkdommen en negeren daarbij het feit of
Turkije ook voldoet aan de politieke criteria zoals het
respect van de mensenrechten. Het doel heiligt de
middelen. Politici die trouw blijven aan hun ideologie
en consequent zijn in hun eisen van democratisering,
bestaan blijkbaar niet in de toppolitiek.
Ik begrijp natuurlijk waarom Europa staat de popelen
om Turkije bij de EU ‘in te lijven’. We zijn afhankelijk
van Russische natuurlijke rijkdommen en laat ons
duidelijk wezen, Rusland is op dat vlak niet te vertrouwen. Herinnert iemand zich nog de recente uitspraken van Poetin? Of wat met de crisis die Rusland
vorig jaar heeft veroorzaakt in Georgië door zomaar de
gasprijs te verviervoudigen? Een Russische minister
zei in een reportage van panorama doodleuk: “Als
Georgië zich wil afscheuren van Rusland, is dat geen
probleem voor ons. Maar dan moeten zij wel betalen
wat wij vragen. Enkel aan bondgenoten geven we
vriendenprijzen, de rest moet betalen wat wij vragen.”
Die enkele zinnen vertellen een heel verhaal. Turkije
lijkt dus voor Europa een heel belangrijke, zoniet dé
beste oplossing om Europa van energie en grondstoffen te voorzien.
De afgelopen weken heb ik in Turkije een reportage
gemaakt over de toetreding van Turkije tot de EU. Dat
heb ik ingedeeld in enkele grote thema’s die relevant
zijn voor de toetreding. Zoals ik al eerder zei, kunnen
minderheden (dus ook de Koerden) binnen een wettelijk kader onderdrukt worden. Zo is elke dreiging
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voor het bewaren van de nationale eenheid een strafbaar feit. Daarnaast heb je nog de antiterrorismewet
die zomaar misbruikt kan worden. De Koerden worden
niet onderdrukt omdat ze Koerden zijn. Van puur
racisme is er dus zeker geen sprake. Het gaat er om
dat de Koerden, volgens de Turkse staat, te veel politieke eisen stellen zoals bijvoorbeeld onderwijs in de
moedertaal (het Koerdisch). Dat is volgens de Turkse
staat een teken dat ze verdeeldheid willen creëren
binnen het land. Elke Koerd moet zich dus geleidelijk
aan assimileren en dat proberen zij op die manier te
doen. De eenheid van het land moet behouden blijven, ten koste van alles. Daarnaast is het dankzij de
antiterrorismewet mogelijk om mensen te arresteren
die terreurorganisaties steunen, zonder er zelf lid van
te zijn. Op zich niks uitzonderlijk, ware het niet dat
Turkije daar ook misbruik van maakt. Zo wordt elke
verdediging of elke vorm van sympathie voor de
Koerdische Arbeiderspartij (PKK) steevast strafbaar
gesteld. Ook kunnen de Turkse autoriteiten zomaar
Koerden verdenken of schaduwen omdat ze misschien banden zouden hebben met de PKK. Op die
manier kunnen zij binnen een wettelijk kader misbruik maken van hun macht. Zo werd de krant
Gündem talrijke keren geschorst omdat men de krant
constant beschuldigde van propaganda te publiceren
voor de PKK. Zo publiceerde de krant een artikel over
een mogelijke vergiftiging van Abdullah Öcalan. De
krant werd prompt geschorst op beschuldiging van
‘propaganda voor de terroristische organisatie PKK’.
Ze hebben zelfs een 12-jarige jongen vermoord toen
hij voor die krant folders aan het uitdelen was... Het
gebrek aan persvrijheid is schrijnend. De grote media
doen massaal aan zelfcensuur en zijn afhankelijk van
de macht.
De doorgevoerde veranderingen in de (straf)wet zijn
ook vrij paradoxaal. Enerzijds kan men begrip opbrengen voor de Turkse houding ten aanzien van de PKK:
de PKK heeft immers een vrij gewelddadig verleden.
Het geweld en het ontstaan van de PKK zou er echter
nooit zijn geweest indien de minderheden hun politieke en culturele rechten hadden gekregen. Begrip
moet van beide kanten komen. Ofwel kent de huidige
Turkse politieke elite zijn geschiedenis niet, ofwel
heeft het zijn oogkleppen opnieuw op. We kunnen
dan ook een aantal hypotheses formuleren. Aangezien
Turkije de wetten heeft gewijzigd, moet het toch een
teken zijn dat ze wéten dat het fout zat in het verleden, dat mensen geen gelijke rechten kregen, dat er
een zeker onevenwicht was in de maatschappij. Of

weten ze dat niet, en hebben ze de wijzigingen doorgevoerd enkel en alleen om de Europeanen een gerust
gemoed te geven? Graag verwijs ik naar het éénzijdig
staakt-het-vuren vanwege de PKK dat vorig jaar september werd uitgeroepen. De Turkse autoriteiten
gaven geen teken van goede wil. Zij willen enkel alle
PKK-leden achter de tralies hebben. Het is echter
heel naïef om te denken dat de opsluiting van alle
PKK-leden iets zal uithalen. Zij worden martelaren en
andere sympathisanten zullen hun taak overnemen.
Bovendien zullen de Koerden hun democratische
rechten blijven opeisen. Zoals de Turkse staat nu
werkt, zal het nooit uit de vicieuze cirkel geraken.
Dat Turkije vol met paradoxen zit, bewijst ook de werking van het Turkse leger. Het leger staat in voor het
bewaren van de eenheid, het secularisme en, naar
eigen zeggen, voor de democratie van het land. In de
praktijk blijkt echter dat de democratie dikwijls moet
wijken voor het secularisme en dat de eenheid van
het land primeert boven de democratie. Zo zullen zij,
en de Turkse autoriteiten, betogingen hardhandig
neerslaan indien het de eenheid van het land in vraag
stelt. Op die manier wordt de term democratie in
Turkije volledig uitgehold. Verder zorgen zij er nog
voor dat de Koerden nooit in het parlement geraken
door verkiezingsmanipulatie: een hoge kiesdrempel
instellen, afschaffen van foto’s bij stembiljetten waardoor de grotendeels analfabete Koerdische bevolking
niet meer weet op wie ze moeten stemmen,...
Zonder het nationalisme in Turkije zouden we geen
artikel 301 hebben, zouden Koerden veel meer democratische rechten hebben, zou er persvrijheid zijn,
zou er geen PKK bestaan, zou het leger niet zo’n grote
rol spelen in de maatschappij, zouden schrijvers niet
zomaar vervolgd worden... Ik kan zo nog verder gaan.
Beeld u maar eens in als we in ons land zo’n extreem
nationalisme zouden kennen, waarbij de Turkse
bevolking geen Turkse taalcursussen meer zou mogen
volgen en het onderwijs in de islam zou afgevoerd
worden… Ons land probeert minderheden, in de mate
van het mogelijke, zoveel mogelijk rechten te geven.
Er is verbetering mogelijk en misschien zijn we zelfs
te tolerant geweest voor sommige zaken, maar het is
alleszins een voorbeeld voor Turkije. Bovendien moeten we ons ook afvragen hoe Turkije zoveel diversiteit
kan aanvaarden in Europa indien zij zelf geen diversiteit in eigen land kan aanvaarden...?
http://raymand.wordpress.com
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Parlementsverkiezingen
in Armenië
- Erzsébet Nyakas -

Armenië organiseerde op 12 mei 2007, sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie en Armenië haar onafhankelijkheid herwon in 1991, voor de vierde maal parlementsverkiezingen. De verkiezingen resulteerden
in een beslissende overwinning van de regerende Republikeinse Partij van Armenië, die tevens in 2003
won. De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) en de internationale waarnemers
observeerden de verkiezingsgang en prezen unaniem de democratische verbeteringen in het verloop van
de Armeense verkiezingen. De Armeense oppositiepartijen gingen hiermee echter niet akkoord.

De verkiezingsuitslagen

waar het vooruitzicht van nauwere banden met de
Europese Unie op het spel staat. Daar Armenië en de
Europese Unie van plan waren om hun banden aan te
Op 12 mei kwam 59,4 procent van de 2 285 830 kieshalen, was een positieve beoordeling van het verloop
gerechtigden in Armenië opdagen. Tweeëntwintig polivan de verkiezingen erg belangrijk voor het totaal geïsotieke partijen hebben kandidaten naar voren geschoven
leerde en verarmde Kaukasusland. Goede betrekkingen
om de 131 zetels in het Armeense parlement te bezetmet de EU zou voor Armenië immers kunnen betekenen
ten. In totaal haalden echter slechts vijf partijen genoeg
dat zij uit hun isolement zouden geraken en dus de
stemmen om te kunnen zetelen. Partijen die aanleunhoop zouden kunnen koesteren op een betere toekomst.
den bij de huidige president, verkregen het leeuwendeel
De EU waarschuwde Armenië ervoor dat fraude bij de
van de stemmen. De leidende Republikeinse Partij,
verkiezingen serieuze gevolgen voor de EU-Armeense
onder voorzitterschap van Serzh Sarkisian die de vriend
betrekkingen zouden hebben. Daarom probeerde de EU
en politieke bondgenoot van president Robert Kocharian
enige druk uit te oefenen op Armenië en stuurde zij
is, won 32,8 procent van de stemmen. De twee bondongeveer 400 internationale waarnemers om het vergenoten van de Republikeinse Partij wonnen samen
loop van de verkiezingen te monitoren.
(Voorspoedig Armenië kreeg 14,7 procent
Gelukkig voor Armenië hebben de Wesen de Armeense Revolutionaire Federatie
terse waarnemers zich erg positief uitgelawas goed voor 12,7 procent van de stemten over de parlementsverkiezingen. De
men) nog eens 35 procent. Samen konden
OVSE juichte de betere organisatie van de
ze dus een regering met een stabiele meerverkiezingen door de Armeense autoriteiderheid vormen. Slechts twee oppositieten toe en verklaarde dat de verkiezingen,
partijen, de Gerechtigheidspartij (6.8 %)
in tegenstelling tot de vorige verkiezingen
en de Partij van de Erfenis (5.8%), zijn
in 2003, overeenkomstig de internationaerin geslaagd om de kiesdrempel van vijf
le democratische standaard waren verloprocent te halen.
pen. In bepaalde stemlokalen werden wel
De verdeling van de parlementszetels geeft
ongeregeldheden gesignaleerd zoals omnog duidelijker de monsterscore van de
koperij of zgn. ‘carrouselstemmen’ (kiezers
regeringsalliantie in het parlement aan. De
Robert Kocharian,
die meerdere malen een stem uitbrengen
Republikeinse Partij won zelf 65 zetels van
de Armeense president
met valse stembiljetten). De waarnemers
de 131, met één zetel meer hadden zij dus
geven
toe
dat
slechts een deel van de ongeregeldheden
een volledige meerderheid gehad, Voorspoedig Armenië
in het rapport, dat onmiddellijk na de verkiezingen werd
kon 26 zetels bemachtigen en de Revolutionaire
gepubliceerd, werd opgenomen. Alhoewel men getuige
Federatie 16. De oppositiepartijen bezetten slechts
was van verschillende verdachte zaken in de stemloka17 zetels in totaal waarvan tien voor de Gelen, beschikten de waarnemers niet over voldoende
rechtigheidspartij en zeven voor de Partij van de Erfenis.
bewijsmateriaal om de fraude hard te maken.

Verloop verkiezingen positief beoordeeld
door EU

Mening van oppositie

De parlementaire verkiezingen werden beschouwd als
een test voor het democratische gehalte van Armenië

Alhoewel de verkiezingen door de internationale
waarnemers werden toegejuicht, benadrukken opposi-
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tiepartijen dat de verkiezingen werden vervalst en dat
de verkiezingen in Armenië niet democratischer zijn
verlopen maar dat de controletechnieken van de
stembusgang sluwer waren.
Bijna alle grote oppositiepartijen en media die kritisch staan ten aanzien van de regering beweren dat
de uitslag van de verkiezingen voornamelijk werd
beslist door massale verkiezingsfraude van de
Republikeinse Partij van Armenië en Voorspoedig
Armenië. Zij wezen er tevens op dat de oppositiepartijen onmogelijk zo laag zouden gescoord hebben
indien de verkiezingen vrij en eerlijk waren verlopen.
De oppositie wijst er op dat zij verhoudingsgewijs
zelfs nog minder zetels behaalden dan in 2003 toen
negen oppositiepartijen 22 zetels verkregen in het
parlement.
Oppositiepartijen klagen er tevens over dat de verkiezingen werden ontsierd door onjuiste kieslijsten, geïntimideerde kiezers en omkooppraktijken zoals het verzorgen van het transport naar de stemlokalen, verkeerde tellingen, kiezers die werden omgekocht en
die met valse paspoorten gingen stemmen in plaats
van Armeniërs die in het buitenland leven maar nog
steeds zijn geregistreerd om te gaan stemmen enzovoort. Verkiezingsfraude kan floreren in dit land met
wijdverspreide armoede en waar mensen bereid zijn
om hun vrije stemkeuze op te geven in ruil voor 2000
– 4000 dram (ong. 6-12 $). De twee winnende partijen, de Republikeinse Partij en Voorspoedig
Armenië, met rijke kandidaten zoals voormalig worstelkampioen Gagik Tsarukian die als één van de rijkste mannen van Armenië wordt beschouwd, hebben
zeker het geld voorhanden om bepaalde kiezers om te
kopen.
De oppositie beweert dat de Republikeinse Partij en
Voorspoedig Armenië lafhartige middelen inzetten
gedurende de gehele verkiezingscampagne. Ze beklagen zich dat hun zendtijd werd beperkt, dat zij soms
geen affiches mochten ophangen, dat flyers in beslag
werden genomen en dat mensen werden geïntimideerd indien zij bijeenkomsten van de oppositiepartijen wilden bijwonen.
De verkiezingen werden voorafgegaan door een betoging van de oppositie tegen de komende verkiezingen
die volgens hen frauduleus waren gemanipuleerd. De
betoging werd op 9 mei in Jerevan georganiseerd en
liep uit op een confrontatie met de politie. Dit was
echter niet de enige manifestatie die werd georganiseerd. De bekendmaking van de verkiezingsuitslagen
werd op 13 mei gevolgd door een bijeenkomst en op
18 mei werd er geprotesteerd tegen de vervalsing van
de verkiezingsuitslagen. Deze twee laatste bijeenkomsten werden echter door minder mensen bijgewoond,
die waarschijnlijk door het gewelddadig uiteenslagen
van de demonstratie op 9 mei waren afgeschrikt.

Reactie van regering
De regeringspartijen ontkennen de beweringen van
verkiezingsfraude en argumenteren dat de beschuldigingen enkel propaganda zijn. De oppositie zou hun

Oppositieleden scandeerden anti-regeringsslogans
tijdens een oppositiebijeenkomst in Jerevan
op 18 mei 2007

slechte kiesresultaten wijten aan omkoperij om de
aandacht af te leiden van hun zwakke politieke programma en van het gebrek aan nieuwe, frisse ideeën.
Volgens de regering is het niet te verwonderen dat de
oppositie zo’n laag aandeel in de zetelverdeling van
het parlement behaalde. Indien zij zich enkel identificeert met het feit dat zij de oppositie vormt tegen de
huidige regering en enkel klaagt over problemen in
plaats van oplossingen te bieden, zal dat niet uitnodigen tot een grotere steun vanuit de samenleving.
Sommige Armeense oppositieleiders gaan zelfs
akkoord dat de tijd is gekomen om hun programma en
strategie aan te passen.

Presidentsverkiezingen in 2008
Het resultaat van de verkiezing zal een niet te onderschatten impact uitoefenen op de presidentsverkiezingen die in 2008 gehouden zullen worden. Dan zal
de tweede vijfjarige termijn van de huidige president
Robert Kocharian verstrijken en zal hij moeten aftreden. Daar de toekomstige president een serieuze
machtsbasis nodig heeft om zijn autoriteit te bestendigen, zijn de resultaten van de parlementsverkiezingen erg bepalend voor het lot van een presidentskandidaat. Algemeen wordt dan ook aangenomen dat
Serzh Sarkisian, de leider van de Republikeinse
Partij, Kocharian zal opvolgen in zijn presidentsfunctie. Men voorspelt tevens dat in geval Sarkisian werkelijk president wordt, Kocharian de positie van premier zal overnemen.

Oude gewoontes, oude angsten
Alhoewel de internationale waarnemers alom positief
waren over het verloop van de stembusgang in
Armenië, is het duidelijk dat nog vele zaken voor verbetering vatbaar zijn. Armenië, dat met de erfenis van
het communistische tijdperk worstelt, heeft een diepgaande hervorming van de politieke structuur en van
de houding ten aanzien van de politiek nodig. En
deze wijzigingen moeten, zelfs 16 jaar na het uitroepen van hun onafhankelijkheid, grotendeels nog doorgevoerd worden.
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Inmenging van
Turkse regime
in Belgische verkiezingen
- Dogan Özguden -

In de aanloop naar de federale verkiezingen van 10 juni 2007 in België deden een aantal Vlaamse kopstukken, als kandidaat-premier Yves Leterme, opgejut en georkestreerd door de Ambassade van Turkije,
verontrustende uitspraken over de Armeense genocide. Als verenigingen opgericht door politieke vluchtelingen uit Turkije willen wij de aandacht van de Belgische politici en bevolking vestigen op de ernst van
de dreiging die weegt op het Belgische politieke leven.
Tijdens een verkiezingsdebat tussen kandidaten van
Turkse origine, dat op 3 juni 2007 in Schaarbeek
werd georganiseerd, heeft een senaatskandidaat van
Turkse origine, Ergün Top (CD&V), verklaard: “In
geval van oorlog zal ik, indien nodig, ten strijde trekken tegen België…”
Toen men zijn mening vroeg over het feit dat de volksvertegenwoordiger Cemal Cavdarli (sp.a) zijn legerdienst in het Turkse leger had vervuld, zei Ergün Top:
“Wanneer dit onderwerp in de Vlaamse pers kwam, heb
ik het verdedigd want ik zou ook mijn Turkse legerdienst vervullen. Ik beschouw deze taak als een missie.
Beeld u eens in dat er een oorlog zou uitbreken tussen
België en Turkije… Het is enkel wanneer een ander
land de territoriale integriteit van Turkije zou aanvallen,
dat wij ons zullen verdedigen. Wij zullen iedereen
bestrijden die ons zal aanvallen. Indien dat België is,
dan zullen wij ten strijde trekken tegen België!”
Hoe is het mogelijk dat een politicus die door het
Belgische volk is verkozen in het uniform van een buitenlands leger ten strijde trekt tegen het land van zijn
kiezers?
Deze kandidaat heeft aan zijn Turks publiek ook verkondigd hoe hij de CD&V leider Yves Leterme, en
eventuele Eerste Minister na de verkiezingen van
10 juni, heeft beïnvloed inzake de kwestie van de
genocide op de Armeniërs en de Assyriërs:

“Wij hebben ook nationale kwesties waarin wij
onze verschillen, over onderwerpen zoals de vermeende Armeense genocide of terroristische groeperingen, moeten tonen. De eerste keer dat ik over
de zogenaamde Armeense genocide met Yves
Leterme sprak, was anderhalf jaar geleden toen ik
op zijn kabinet begon te werken. In het begin was
hij kwaad en zei hij me dat men de geschiedenis

toch niet mag ontkennen, enz. Vandaag, ten gevolge van mijn werk, hebben wij dezelfde persoon,
waarschijnlijk de volgende Belgische Premier, die
aan een Turkse krant verklaart dat dit onderwerp
niet besproken zal worden in het parlement indien
hij Eerste Minister zou worden. Hij zegt dat er
trieste zaken zijn gebeurd tijdens de oorlog maar
dat de term ‘genocide’ een zware beschuldiging is
en zolang dit niet door historici werd bestudeerd
en verduidelijkt, hij hierover geen wet wil maken.
Wat wil u nog van mij?” (Mehmet Koksal, allochtone.blogspot.com, 3 juni 2007)
Deze woorden zijn geen waanbeelden van een ambitieuze politicus die zowel in België als in Turkije, zijn
land van oorsprong, wordt gepromoot. Het gaat over
een operatie van een lobby die door het regime van
Ankara werd gelanceerd om Turkse verkozenen in
Europa te engageren in de verdediging van de opperste belangen van de Turkse staat.
Op 3 maart 2007 heeft het hoofd van de Turkse
diplomatie, Abdullah Gül, in Turkije al verscheidene
verkozenen van Turkse origine van Europese parlementen ontmoet om een gemeenschappelijke actie in
dienst van de Turkse lobby te coördineren. Onder hen
bevonden zich de staatssecretaris van Brussel, Emir
Kir (PS), de senatrice Fatma Pehlivan (sp.a) en de
volksvertegenwoordiger Cemal Cavdarli (sp.a).
Enkele weken later zijn een twintigtal Europese volksvertegenwoordigers van Turkse origine in Girne, in de
‘Turkse Republiek van Noord-Cyprus’ (KKTC), samengekomen. Op het einde van de vergadering heeft de
Belgische senator Fatma Pehlivan (sp.a), in naam van
de verkozenen van Turkse origine, aan de TurksCypriotische president Mehmet Ali Talat beloofd om
alle Europese initiatieven te bestrijden die tegen de
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belangen van de KKTC zouden indruisen.
De uitspraken van de kandidaat van Turkse origine
betreffende de invloed van de Turkse lobby op de
Belgische politieke leiders werden spijtig genoeg op
5 juni bevestigd in het Vlaamse dagblad De Morgen.
Deze krant schreef dat de leider van de CD&V in een
interview met de Turkse krant Zaman geweigerd heeft
de Armeense genocide te erkennen.
Evenals leiders van andere Belgische politieke partijen, zegt dhr. Leterme: “Vooraleer een politicus kan
oordelen over de genocide moeten de internationale
instellingen er zich over uitspreken… Als politicus is
het niet verstandig om over de genocide te spreken
totdat de experts zich hebben uitgesproken. Ik sta
niet alleen met mijn standpunt en verder wil ik daar
niets aan toevoegen.”
Wij vernamen dat de voorzitter van sp.a, Johan Vande
Lanotte, Yves Leterme steunt en weigert de Armeense
genocide als dusdanig te erkennen. Volgens De
Morgen, “Net als CD&V doet sp.a daarmee haar uiterste best om haar Turkse kiezers niet voor het hoofd te
stoten. Socialistische politici als Fatma Pehlivan hullen zich al jaren in dezelfde dubbelzinnigheid over de
Armeense genocide als Leterme.”

Historiek
Tijdens de vorige verkiezingen stond de laksheid van
alle politieke partijen wat betreft het negationisme
van de Armeense en Assyrische genocide reeds als
een paal boven water. Meerdere kandidaten van
Turkse afkomst werden, ondanks hun deelname aan
negationistische betogingen of hun negationistische
verklaringen, als kandidaten voor Franstalige politieke partijen als de Parti Socialiste (PS, Socialisten),
de Mouvement Réformateur (MR, liberalen) of de
Centre démocrate humaniste (Cdh – christen-democraten) gekozen. Zij vertegenwoordigen momenteel de
politieke partijen van de gemeenteraden van SintJoost-ten-Noode en Schaarbeek, en zetelen zelfs in
het Brussels Hoofdstedelijke Parlement.
“A priori, de context van de verkiezingen verklaart
waarom de Vlaamse Minister-President zich nu distantieert… Er vallen veel stemmen te rapen bij de
Turkse gemeenschap van België, en veel minder bij
de Armeense diaspora. Maak de rekening. Laurette
Onkelinx kan erover meespreken. Toen zij de burgemeestersjerp van Schaarbeek wilde bemachtigen, had
zij een wetsontwerp die de ontkenning van de
Armeense genocide strafbaar zou maken afgewend.”
(Le Soir, 6 juni 2007)
In het Vlaams parlement heeft de minister-president
zich na de ophef in de Vlaamse kranten toch moeten
verantwoorden voor zijn uitspraken aangaande de

Armeense genocide. Yves Leterme stelde dat zijn verklaringen in de Turkse krant betrekking hadden op een
wetsvoorstel dat de MR vorig jaar in de senaat indiende en dat de ontkenning van de Armeense genocide
strafbaar zou maken. Namens de federale regering
had justitieminister Laurette Onkelinx zich toen tegen
het voorstel gekant omdat de genocide nog niet door
een internationaal gerechtshof als dusdanig was
gekwalificeerd. “Dat was ook het standpunt van mijn
partij, van de sp.a en van de VLD. Het Vlaams Belang
zat eerder op de lijn van de MR en Ecolo… Voor een
goed begrip: ik trek de Armeense volkerenmoord niet
in twijfel”, zei Leterme. Hij voegde er nog aan toe dat
hij de verwarring die ‘een bepaalde Vlaamse krant’
(nvdr. De Morgen) schiep betreurde maar dat die krant
deze week (nvdr.: een week voor de federale verkiezingen) wellicht iets meer dan objectiviteit nastreefde.
(zie: De Standaard online, 06/06/07)

Toekomst?
De verkiezingscampagne van de kandidaten van Turkse
origine van alle politieke partijen speelde zich af in de
Turkse media en in het Turks. Zo voldeden zij aan de
eisen van de Turkse lobby: het voeren van een ultranationalistische campagne, ontkenning van de Armeense
en Assyrische genocide, veroordeling van de Koerdische
oppositie en van alle opposanten van het repressieve
regime van Ankara en bepaalde Belgische gemeentes
en wijken omvormen in ‘Turkish Towns’ door een soort
etnische zuivering toe te passen die gericht is tegen de
Koerdische, Armeense en Assyrische minderheden.
Wij willen nogmaals herinneren aan de criminele
brandstichtingen in de Koerdische en Assyrische
lokalen door de Grijze Wolven met als evident doel de
Koerden, Assyriërs en Armeniërs te verjagen uit SintJoost-ten-Noode.
De verkiezing van de ‘Paarden van Troje’ van de
Turkse lobby, met de medeplichtigheid van bepaalde
Belgische politieke leiders, zal zonder twijfel niet
alleen de harmonieuze samenleving in de Europese
hoofdstad in gevaar brengen maar ook de algemene
werking van het Belgische democratische regime.
Gelukkig kunnen wij na de federale verkiezingen vaststellen dat de ultranationalistische en negationistische politici van Turkse origine op 10 juni 2007 niet
werden verkozen. Toch roepen wij de politieke leiders
van dit land op om waakzaam te blijven voor de
inmenging vanuit het buitenland en om trouw te blijven aan de Europese democratische waarden.
Mededeling ondertekend door
De Vereniging van Democratische Armeniërs van België
De Verenigingen van Assyriërs van België
Koerdisch Instituut te Brussel
Stichting Info-Turk
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Gesprekken met
een gevangene achter glas
- Luc Vervaet -

Musa Asoglu is 46 jaar. Hij heeft de Nederlandse nationaliteit en is leraar Turks. Samen met Dursun
Karatas is hij de zwaarst veroordeelde in het DHKP-C proces in België(1). In eerste aanleg kreeg hij zes
jaar effectieve gevangenisstraf, in beroep deed de rechtbank er nog een jaar bovenop, omdat hij volgens
de rechtbank een leider is van een “criminele en terroristische organisatie”.. Na veertien maand opsluiting besliste het Hof van Cassatie dat het proces van Musa Asoglu, Sükriye Akar, Kaya Saz en Bahar
Kimyongür, de vier veroordeelden in het DHKP-C proces die in de gevangenis hadden gezeten, moet overgedaan worden.

In afwachting van een nieuw proces werden Musa
Asoglu, Sükriye Akar, Kaya Saz en Bahar Kimyongür
vrijgelaten. Sindsdien interviewden verschillende
kranten Musa Asoglu vooral over zijn rol als “de
chauffeur die Fehriye Erdal hielp ontsnappen”.
Zijn mening over het DHKP-C proces en zijn politieke
inzichten kwamen weinig aan bod. In de gevangenis
van Brugge had ik hierover een aantal gesprekken met
hem. Die gesprekken verliepen achter glas, langs de
telefoon. Na een maandenlange isolatie, mocht Asoglu wel zijn familie
ontvangen in de bezoekzaal, maar elk
ander bezoek moest nog altijd achter
glas. Ik ontmoette een gedreven militant, maar ook iemand die er vermagerd en bleek uitzag. Een opmerking
die hij onmiddellijk wegwuifde…

veroordeeld zijn tot 20 jaar cel, of die omkwamen bij
hongerstakingen tegen de gevangenissen van het
Type F in Turkije. Die kameraden hebben niet zoveel
geluk gehad als ik. Ook de detentievoorwaarden zijn
niet met die van hen te vergelijken, al denken ze in
Turkije dat ik een grap maak als ik zeg dat er in België
gevangenissen zijn waar het toilet nog altijd in een
emmer gebeurt. Ze hebben moeite om me te geloven…
Ik ben geabonneerd op verschillende
kranten en tijdschriften. Ik lees veel.
Ik beantwoord zeker 20 brieven per
week. Ik heb eigenlijk te weinig tijd,
ik slaap niet zo veel.”

Sommige vrienden willen wél
de heropening van het debat
over de antiterrorismewetten, maar willen zich tegelijk
distantiëren van de DHKP-C…

Hoe gaat het met je, je hebt
er nu al meer dan een jaar
gevangenis opzitten, in wat
Musa Asoglu
sommigen het Belgische
“Ik heb er geen probleem mee als
Alcatraz noemen. En tot voor kort zat je in
sommigen zich persé willen distantiëren van de actie
volstrekte isolatie…
van de DHKP-C. Dit gezegd zijnde: er is niemand die
“Ik stel het goed, zowel fysiek als moreel. Ik heb er
meer dan dertig jaar politieke actie opzitten, dus ik
moet niet klagen. Ik denk vaak aan de jongeren die

hen vraagt dat te doen, maar als ze dat persé willen
doen, ook goed. Want daar draait het uiteindelijk niet
om. In vele gevallen wil men via een distantiëring
bekomen dat men zelf niet in het vizier zou komen,
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omdat men dan niet aan ons “gelinkt” is.
De actie van de DHKP-C is niet gebaseerd op het feit
of mensen die in het verleden nooit lid of sympathisant waren van de DHKP-C zich nu plots gaan distantiëren van ons. Dat maakt geen enkel verschil. In
deze kwestie wordt het woord distantiëren openlijk
misbruikt. Het gaat om pure arrogantie van fascistische regimes en hun verdedigers, die mensen proberen te dwingen om afstand te nemen van legitiem verzet tegen tirannie, terreur, bezetting.. zodat hun eigen
misdaden tegen de mensheid niet ter discussie zouden komen. Wil vandaag de dag iemand bijvoorbeeld
de misdaden van Israël aanklagen, dan moet hij zich
eerst distantiëren van iedereen en alles dat door
Israël terroristisch wordt genoemd. Dat soort dwang
heb je tegenwoordig overal. Het gaat erom iedereen
de mond te snoeren en het verzet te isoleren. Wie
blijft er eigenlijk over als je je distantieert van het verzet tegen een staat als Turkije, die de afgelopen
25 jaar meer dan 35.000 mensen heeft vermoord,
honderdduizenden heeft gefolterd, tienduizenden
achter de tralies heeft gezet? Alleen de “bloeddorstige terroristen”! En zij krijgen de repressie die ze verdienen “om de maatschappij en de democratie te
beschermen”.”

Maar kan je van iedereen verlangen dat
hij het verzet steunt?
“De kwestie van de misdaden tegen de mensheid is
een universele kwestie. Niemand heeft nog langer het
recht om daarin “derde partij” te spelen. Je bent voor
de repressie en de tirannie of je bent daar tegen. Men
mag zich distantiëren van een revolutionaire houding
tegen de tirannie, maar je moet tenminste kleur
bekennen. Zo kan men ook een pacifistische houding
aannemen, maar niemand mag zich distantiëren van
de legitimiteit van het verzet tegen het fascisme.
Achter de fascistische regimes staan trouwens altijd
de Verenigde Staten en Europa. Dus iedereen die hier
leeft heeft ook de plicht zich tegen die collaboratie te
kanten. Wie zich van ons distantieert, moet zich dan
ook maar distantiëren van het gewapende verzet
tegen de bezetting door de nazi’s. Ze moeten dan
maar alle medailles terugvragen die aan verzetslieden
zijn toegekend. Dat klinkt misschien cliché, maar het
is de realiteit en een kwestie van intellectuele eerlijkheid.”

DHKP-C aanhangers tijdens een demonstratie

Je hebt een jarenlange praktijk als revolutionaire militant in Europa achter de rug.
Je hebt daarbij veel contacten gehad met
linkse partijen en organisaties in Europa.
Ondervind je voldoende steun in deze
campagne voor de democratische rechten?
“Het is niet aan mij om te bepalen wat de praktijk
moet zijn van de partijen in Europa en wat er moet
gebeuren en hoe. Dat is hun eigen verantwoordelijkheid, en de mensen zullen bepalen aan wie ze hun
vertrouwen schenken, op basis van de praktijk van de
organisaties. Datzelfde geldt trouwens voor Turkije. Ik
heb goede en positieve ervaringen met linkse partijen
en organisaties in Europa, en ik wil ook niet iedereen
in dezelfde zak stoppen.
Maar ik zou toch twee punten willen aanstrepen.
In al die jaren praktijk heb ik vastgesteld dat er bij
links in Europa vaak een mentaliteit aanwezig is die
ze overgenomen hebben van de kolonialen en van de
imperialisten. Voor links in Europa vertrekt alles van
hier, alles wordt bekeken door en met een Europese
bril. Zij willen bepalen wat goed is voor ons, zij willen
zeggen wat en hoe we het moeten doen, wat acceptabel is en wat niet. Samenwerken in de echte betekenis van het woord is er vaak niet bij. Er is een wil aanwezig om alles te domineren, dat lijkt uiteindelijk
belangrijker dan inhoudelijke kwesties. Ik wil niet in
dezelfde houding vervallen en de les spellen.
Een ander punt is het opportunisme.
Men kan zeggen dat de schrik er bij een aantal linksen goed inzit na 11/9. Ze weten dat de strijd tegen de
antiterrorismewetten een van de belangrijkste politie-
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ke punten is voor de dag van vandaag. Maar het
opportunisme maakt hen blind en politiek laf. Of je
daarbij groot bent of klein, maakt niets uit. Wat we
vandaag zien is dat er zich individuen organiseren
rond een concrete strijd rond onze vrijlating. Van een
politieke beweging die vandaag de strijd tegen de antiterrorismewetten draagt is er nog geen sprake; moest
zo’n beweging er kunnen komen doorheen deze strijd
voor onze vrijlating dan zou dit een erg goede ontwikkeling zijn.”

Zijn er uit andere landen lessen te trekken
voor de solidariteitsbeweging met
de politieke gevangenen en voor de strijd
tegen de antiterrorismewetten?
“Vanuit mijn situatie kan ik alleen maar enkele pistes
uitzetten.
Ik vind dat we er absoluut voor moeten zorgen dat de
strijd tegen de antiterrorismewet geen marginale
affaire van een klein groepje wordt. We moeten opletten om ons niet te laten isoleren. Te kleine acties, die
alsmaar minder volk mobiliseren, kunnen de indruk
geven dat het toch maar gaat om “terroristen”, die
zoals verwacht dan wel verdedigd worden door enkele
van hun “sympathisanten”. We moeten alle positieve
voorbeelden bestuderen om een brede campagne te
voeren en leren uit verschillende aanpakken, zoals
bijvoorbeeld van CAMPACC (2) in Groot-Brittannië.
Ik ben zoals gezegd erg dankbaar voor alle solidariteitsacties, maar tegelijk houd ik niet zo van het
woord “solidariteitsbeweging”. Achter dat woord
“solidariteit” ligt een hele geschiedenis van hoe de
Europese linkse beweging politieke standpunten
inneemt. Het is vaak het enige kenmerk van die
beweging geweest: men is “solidair” met iets, terwijl
de eigen realiteit hen ontsnapt. Het gaat uiteindelijk
niet om solidariteit met ons, het gaat om een antiterrorismewet en om Belgische rechten en vrijheden. De
simpelste uitleg voor de antiterrorismewet is de
beperking van de vrijheid van mening en van vereniging. Het gaat dus om een Belgische interne kwestie.
Daarom is de veroordeling van ons jullie eigen zaak.
Het zijn wij, die de titel van politieke gevangenen dragen, die solidair moeten zijn met jullie verzet voor het
behouden van jullie basisrechten en vrijheden!”

De uitspraak van het Hof van Beroep in
Gent was zwaarder dan die in Brugge.

Kan je spreken van een verharding van de
vervolging in de loop van dit proces?
“Absoluut. Men had kunnen verwachten dat er na het
eerste proces in Brugge een soort bezinning zou
komen, maar niets was minder waar. Het ging in stijgende lijn. In plaats van meer redelijke posities in te
nemen, verhardde hun positie en hun argumentatie
zich nog. Hopelijk zal dit meer en meer mensen de
ogen openen over wat er aan het gebeuren is. De
Kamer van Inbeschuldigingstelling van Brugge veroordeelde ons door te zeggen: “Ze hebben dan wel
misschien geen terroristische misdrijven in ons land
gepleegd. Maar de organisatie waar ze lid van zijn
voert een gewapend verzet tegen de Turkse staat.
Daarom kunnen we hen veroordelen op grond van de
aanslagen die hun organisatie in Turkije pleegt, zelfs
als ze daar niet persoonlijk aan hebben deelgenomen.” Het Hof van Beroep verzwaarde die veroordeling en verklaarde : “De drijfveer achter hun aanslagen tegen de Turkse staat ligt in hun marxistisch-leninistische ideologie… De aanslagen tegen de mensenrechten door de Turkse staat moeten gezien worden
als een legitieme verdediging tegen de aanslagen van
de DHKP-C..” En op het Hof van Cassatie werd de
stelling verdedigd dat “de rechten van vrije meningsuiting en vereniging alleen kunnen gelden voor
Belgische organisaties”!
Er wordt duidelijk met twee maten en twee gewichten
gewerkt : Turkse fascisten plegen ongestraft aanslagen op Belgisch grondgebied, zonder dat hen al te
veel in de weg wordt gelegd. Al in 1998 werd, onder
de ogen van de Brusselse politie, zowel het Koerdisch
Instituut als het Koerdisch Cultureel Centrum met
molotovcocktails in brand gestoken. Ook het gebouw
van de Assyrische vereniging moest het ontgelden,
binnen werden vernielingen aangericht. De brandstichting en de vernielingen gebeurden na een betoging door Schaarbeek, Brussel en Sint-Joost-TenNoode, waarbij slogans tegen de Koerden werden
geroepen. Nu in 2007 is er opnieuw een brandstichting tegen het Koerdisch Cultureel Centrum te
Brussel. Betitelt men dit als een terroristische aanslag ? Of is brandstichting misschien geen terreurdaad? En zo ja, zal de wet die dat bestraft nu ook
gebruikt worden tegen die fascistische organisaties,
die gestuurd worden vanuit de Turkse ambassade en
die medegefinancierd worden door de Belgische staat
? Ik zou zelfs meer zeggen: is deze brandstichting niet
een rechtstreeks vervolg op het verbod, de bestraffing
en de vernietiging van de oppositie tegen het regime
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van Turkije door het Belgische gerecht en politiek?
Zijn de samenwerking tussen de PS van Onkelinx en
de fascisten van Turkije en hun ontkenning van de
Armeense genocide geen aanmoediging voor brandstichting?
Tijdens de Belgische gemeenteverkiezingen is de
Armeense genocide al ter sprake gekomen. Ook in
Nederland was dat het geval. Daar zijn toen twee
Turken afgevoerd van de lijst van de Nederlandse
PvdA en één van de lijst van de CDA, omdat ze de
genocide tegen het Armeense volk niet wilden erkennen. De Turkse krant Hurriyet is in samenwerking met
diplomatieke en politieke kringen een campagne
begonnen om Europa politiek te dwingen die genocide te ontkennen. Hurriyet is niet zomaar een krant.
Het is de woordvoerder van de twee rijkste families
van Turkije. De ene eigenaar is de familie Sabanci en
de andere de familie Dogan. De vertegenwoordiger
van Hurriyet in Brussel heeft een heel vriendschappelijke relatie met Onkelinx. Die krant steunde haar
verkiezingscampagne voor honderd procent. Ze hebben duidelijk mevrouw Onkelinx gebruikt om in haar
naam verklaringen af te drukken waarin ze zegt dat
die genocide een kwestie van de historici is en niet
van de politici, dat het verwijderen van Turken van de
lijsten volkomen antidemocratisch zou zijn. En elke
keer als Onkelinx het over genocide had, sprak ze over
“de zogenaamde genocide”… Of Onkelinx inderdaad
dit soort dingen allemaal en op die manier gezegd
heeft is een andere zaak, maar zo staat het in de
krant Hurriyet. Anderzijds is het ook naïef te denken
dat Onkelinx zomaar misbruikt wordt omdat ze geen
Turks kent. Ze heeft alle mogelijkheden in handen. Zo
pluist de afdeling Turken-Koerden van de staatsveiligheid en de antiterrorismeafdeling dagelijks de hele
Turkse pers uit.”

Voor jou is er een klare collaboratie
tussen de Belgische justitie en politie en
de Turkse justitie en politie?
“Ja, het gaat om meer dan twee maten, twee gewichten. De manier waarop het Belgische gerecht artikel
146/1 onderschrijft kunnen we niet anders dan een
botte collaboratie met een fascistisch regime noemen. De huidige antiterrorismewet is niet meer dan
de legitimatie van die collaboratie. Je moet weten dat
België het meest geliefde onderduikadres is van de
MHP(3) (Grijze Wolven) moordenaars. MHP-ers die
talloze onschuldige mensen hebben vermoord en

gefolterd, en die zich nu bezig houden met drugstrafiek terwijl ze profiteren van hun politiek vluchtelingstatuut. Dat alles gebeurt met medeweten van de
federale politie.
Ik wil je ook het voorbeeld geven van een Turkse
Europarlementair van de Duitse SPD. Zijn naam is
V. Öger. Hij is de eigenaar van Öger Tour, een luchtvaartmaatschappij. Zijn belangrijkste bezigheid
bestaat erin te helpen om de Turkse toetreding tot de
EU te realiseren. In december 2005, toen wij voor de
Kamer van Inbeschuldigingstelling stonden, werd in
België een bende van een vijf- à zestal mensen opgepakt die een in België wonende zakenman van Turkse
origine hadden ontvoerd en gefolterd om hem te
dwingen zijn schulden aan Öger te betalen. Die ontvoerders zijn op heterdaad betrapt. Twee of drie leden
van die bende hadden diplomatieke paspoorten. Het
ging om officiële bodyguards van Premier Erdogan. Ze
zijn natuurlijk onmiddellijk op vrije voeten gesteld. De
zaak tegen de anderen gaat door, maar zal hoogstwaarschijnlijk in de doofpot belanden. Alles was duidelijk. Ontvoering en foltering vonden plaats op bevel
van Öger. Met Erdogan’s medeweten is een speciale
Turkse politie-eenheid in België ingeschakeld voor
deze misdaad. En de doofpotoperatie is uitgevoerd
mede dankzij het Belgische ministerie van justitie.
De aanslag op het Koerdisch centrum en de poging
tot doodslag op de families die op de bovenverdiepingen wonen is ook het resultaat van een medeplichtige tolerantie. Ik zit hier in de gevangenis, maar zelfs
ik weet welk soort affiches er op dit moment in de
etalages van een heleboel winkels in Schaarbeek hangen. Het zijn affiches, versierd met het embleem van
de MHP, die oproepen om de dolle PKK-ers (4) een
halt toe te roepen, die zeggen dat het tijd is om in
actie te treden enzovoort. Die affiches zijn niet clandestien. Ze hebben zelfs een GSM nummer op die
affiches gezet ! En als het Brussels parket stelt dat
die aanslag op het Koerdisch centrum geen politieke
motieven heeft, dan stimuleren zij eigenlijk nieuwe
aanslagen op Koerdisch-Assyrische en Armeense minderheden die in Brussel wonen.”
Bron: Uitpers, nr 87, 8ste jg., juni 2007

(1) DHKP-C: Revolutionaire Volksbevrijdingspartij-front
(2) CAMPACC: Campaign Against Criminalising Communities
(3) MHP: Partij van Nationale Actie
(4) PKK: Koerdische Arbeiderspartij
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