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Agenda

België-Belgique
P.B.
1040 Brussel 4
1/4548

DE KOERDEN

Été-Jeunes

TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT VAN HET KOERDISCH INSTITUUT | JAARGANG 8 | N°43 | JULI-AUGUSTUS 2008

1 juli – 12 juli 2008
Naar jaarlijkse gewoonte zijn ook dit jaar de kinderen van harte welkom tijdens
de zomermaanden om deel te nemen aan ‘été jeunes’. Deze zomer kunnen de kinderen
zich weer uitleven tijdens de creatieve ateliers, parkspelen, culturele uitstappen en
excursies. L’Institut Kurde de Bruxelles zal de inschrijvingen voor ‘été jeunes’ starten op
26 mei.
Inschrijvingen: Institut Kurde de Bruxelles
Bonneelsstraat 16 – 1210 Brussel
Tel: 02 230 89 30

TAALCURSUSSEN
Cursus Frans voor Beginners

Vanaf 23 september 2008
Maandag – Dinsdag – Donderdag van 9u tot 12u
De cursus Frans is bestemd voor absolute beginners. De inschrijvingen beginnen
vanaf 18 augustus 2008.
Voor meer info: contacteer Institut Kurde de Bruxelles.
Contactpersoon: Berivan Akgül: 02 230 89 30

Cursus Koerdisch voor beginners

België wil
Koerdische TV monddood maken

Vanaf 8 oktober 2008

Vanaf het najaar 2008 organiseert het Koerdisch Instituut een cursus Koerdisch
(Kurmandjî). Iedereen is van harte welkom voor deze cursus Koerdisch. Samen met de taal
leer je ook heel wat bij over het volk en het land.

Machtsstrijd in Turkije over toekomst

Inlichtingen:

Afgiftekantoor Brussel 4

Voor meer info: contacteer het Koerdisch Instituut vzw.

Koerdisch Instituut te Brussel
Bonneelsstraat 16 – 1210 Brussel
Tel.: ++32/(0)2 230 89 30 – Fax: ++32/(0)2 231 00 97 – E-mail: kib@skynet.be

p. 10-12
p. 13-15

Nieuwe perswet in Iraaks Koerdistan
veroorzaakt onrust p. 24-25
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Iraans-Turkse samenwerking
tegen de Koerden
- Derwich M. Ferho -

Sinds de zestiende eeuw zijn de betrekkingen tussen
Iran en Turkije, het voormalige Perzische en
Ottomaanse Rijk, altijd gespannen geweest. Het
Ottomaanse Rijk was soennitisch en werd aanzien als
de voortzetting van eerdere islamitische kalifaten.
Sinds de verovering van Cairo in 1517 droeg de sultan dan ook de titel van kalief 1. Aan het einde van de
vijftiende eeuw maakte Sjah Ismail, die Iran had eengemaakt, het sji’isme tot staatsgodsdienst van Iran.
Dat was tegen de zin van de Ottomaanse Sultan
Selim I die in 1514 met zijn leger Iran zou binnenvallen met als doel het land te bekeren tot het soennisme. In de slag van Chaldiran versloeg het leger van
de sultan de Perzische sjah Ismail I en wist hij een
deel van het westen van Iran te annexeren. Na de slag
van Chaldiran tussen de soennietische Ottomanen en
de sjiietische Safaviden werd driekwart van
Koerdistan toegeschreven aan het Ottomaanse Rijk.
Koerdistan werd verdeeld in een oostelijk (Perzisch)
en westelijk (Ottomaans) deel. Deze grens vormt nu
nog altijd de grens tussen Oost-Koerdistan en Noorden Zuid-Koerdistan.
De vijandigheid tussen de twee rijken is sindsdien
blijven bestaan. Elke gelegenheid wordt te baat genomen om de vijand klein te krijgen. Zo zet de Turkse
staat de Azerische oppositie op tegen de autoriteiten
in Teheran om het land te verzwakken. Iran probeert
in buurland Irak dan weer om de invloed van de
Turkmenen, die vanuit Ankara enorm veel steun krijgen, zo klein mogelijk te houden.
Nu blijkt dat de historische aartsvijanden elkaar wel
kunnen vinden in hun gezamenlijke strijd tegen de
Koerden. Dat Iran internationaal als een ‘schurkenstaat’ wordt beschouwd en Turkije een NAVO-lidstaat
is, lijkt in hun gezamenlijk optreden tegen Koerdische
vrijheidsstrijders nu geen hinderpaal te zijn. De regimes in Teheran en Ankara zien het succes van de
Koerden in buurland Irak als een bedreiging en willen
koste wat het kost de strijd van de Koerden de kop
indrukken.
Zowel in Turkije als in Iran voeren de Koerden strijd
voor de meest democratische fundamentele rechten:
het recht op onderwijs in de moedertaal, om het te
gebruiken in het openbaar leven en in hun contact
met de publieke diensten.
De repressie en geweld tegen de Koerden door Ankara

en Teheran, heeft hen naar de wapens doen grijpen.
De democratische en de gewapende strijd wordt
gevoerd tegen de Iraanse en Turkse bezettingslegers
die de Koerdische regio’s bezetten en alles wat
Koerdisch is verbieden.
De rechten van de Koerden worden zowel in Iran als
in Turkije met de regelmaat van de klok geschonden.
Koerdische schrijvers, studenten, journalisten, politici worden willekeurig opgepakt en zonder enige vorm
van proces veroordeeld tot zware gevangenisstraffen
en in Iran soms zelfs tot de doodstraf. Intussen doet
de internationale gemeenschap of zijn neus bloedt.
De afgelopen maanden hebben verschillende internationale officiële delegaties en staatshoofden een
bezoek gebracht aan de Turkse en Iraanse regeringen.
Ook kwamen Iraanse regeringsleiders regelmatig bij
hun Turkse collega’s over de vloer en vice versa. De
opperbevelhebber van de Turkse landmacht, Ilker
Basbug, bevestigde enkele weken geleden de stoutste
vermoedens van de Koerden. Volgens hem wisselen
Turkije en Iran informatie uit en voeren zij gecoördineerde aanvallen uit tegen de schuilplaatsen van de
“terroristische” Koerdische Arbeiderspartij (PKK) in
Noord-Irak.
Daarenboven gaven de Verenigde Staten eerder dit
jaar al te kennen dat de Verenigde Staten Turkije
steunt in haar ‘strijd tegen het terrorisme’. Turkse soldaten worden door de VS en Israël gevormd en krijgen
van hen informatie over de posities van de Koerdische
verzetstrijders. Datzelfde Turkse leger werkt echter
ook samen met ‘schurkenstaat’ Iran. Is Iran dan niet
het land dat met zijn nucleair programma Israël, de
VS en bij uitbreiding de hele wereld bedreigt? In hun
strijd tegen de Koerden vinden Turkije, de belangrijke
bondgenoot van de Verenigde Staten, en Iran, aartsvijand van Israël en de VS, elkaar en vormen ze één
krachtig front. Ook buurland Irak en de Koerdische
autoriteiten in Noord-Irak roeren zich niet. Staan zij
onder druk van de Verenigde Staten en hun buurlanden Turkije en Iran?
Wat hebben de Koerden uit het Noordoosten en het
Zuidwesten van Koerdistan gedaan om zowel de
Verenigde Staten, Israël als de huidige Iraakse regering in Bagdad tegen zich in het harnas te jagen?
Waarom willen zij de Koerdische vrijheidsdroom in
Turkije, Iran en Syrië opblazen?

—————
1
De kalief wordt beschouwd als de opvolger, maar enkel in wereldlijke aangelegenheden, van Mohammed als leider van de ‘Umma, de
wereldwijde islamitische gemeenschap.
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Oproep tot een vreedzame
regeling voor de Koerdische
kwestie in Turkije
Wij, ondergetekenden, verklaren dat wij Koerden zijn en dat
we als dusdanig erkend willen worden. Wij willen in waardigheid, met onze Koerdische identiteit, op het land van
onze voorouders wonen en vrij onze cultuur beleven.
Sinds de oprichting van de Turkse republiek heeft het
Koerdische volk, dat ongeveer één vierde van de bevolking
uitmaakt, ervaren dat haar identiteit als onbestaande wordt
beschouwd. Het gebruik van de Koerdische taal is verboden
en wordt als een misdaad beschouwd, onze cultuur wordt
ontkend en men heeft vele fundamentele mensenrechten
aan de Koerden ontzegd.
Vandaag bestaan er in Turkije, kandidaat-lidstaat van de
Europese Unie, honderden tv-kanalen en radio’s die in het
Turks uitzenden. Turks is ook de taal van een dertigtal universiteiten en hogescholen. Er is echter geen enkele tv-zender in Turkije die in het Koerdisch uitzendt. Geen enkele
lagere of middelbare school en geen enkele instelling voor
hoger onderwijs mag onderwijzen in het Koerdisch.
Het officieel gebruik van het Koerdisch opeisen wordt als
een misdaad beschouwd. Zelfs burgemeesters en parlementsleden, verkozen door het volk, worden voor deze
motieven vervolgd.
Turkije weigert nog altijd de Koerdische realiteit te erkennen die zij vaak afdoet als een kwestie van ‘terrorisme’. Zij
probeert de kwestie op te lossen door grensoverschrijdende
militaire operaties, wat de spanningen in de KoerdischTurkse betrekkingen nog doen toenemen. Hiermee brengt
zij de regionale machtsevenwichten en de stabiliteit in
Iraaks Koerdistan ook erg in gevaar.
Ondanks deze onverbiddelijke praktijken, evoceren de leiders van de Republiek Turkije af en toe het KoerdischTurkse broederschap. Toch is dit concept van broederlijkheid niet hetzelfde als dat van de Koerden. Het Koerdische
volk is één van de oudste volkeren van het Midden-Oosten
en wordt als één van de vroegste beschavingen beschouwd.
Wij, Koerden, willen over dezelfde rechten beschikken als
onze broeders en buren. Geen enkele samenleving zou het
lot van oorlog en geweld mogen ondergaan. Het zal niet ons
lot zijn. Wij weigeren een dergelijke lotsbestemming.
Vandaag bewijst de regering van Iraaks Koerdistan door de
rechten van de religieuze en culturele minderheden te erkennen dat, ondanks enkele onvolmaaktheden, verschillende culturele erfenissen van het Midden-Oosten op grond van broederschap en gelijkheid vreedzaam naast elkaar kunnen
bestaan. Daarom denken wij dat het hoog tijd is om deze spiraal van repressie-opstand-repressie te stoppen, die al sinds
twee eeuwen aansleept, en om de wapens te doen zwijgen. Wij
roepen op tot een vreedzame regeling van de Koerdische kwestie, die nooit met militaire middelen opgelost kan worden, op
basis van de minimale gemeenschappelijke eisen van ons volk:
• De Turkse grondwet die ontworpen wordt mag het burgerschap niet definiëren op basis van toebehoren tot het
Turkse volk. Het moet een einde maken aan de ontkenning
van het bestaan van het Koerdische volk. Koerdische burgers moeten een openbaar onderwijssysteem hebben in
hun eigen taal en op alle niveaus. Hun recht op het gebruik

•

van hun taal in het openbaar, hun recht om media te ontwikkelen in de Koerdische taal en om verenigingen, stichtingen en politieke partijen op te richten om hun eigen cultuur te ontwikkelen, moeten gegarandeerd worden.
Op basis hiervan, om een klimaat van vrede en vertrouwen te
kunnen scheppen, moet men voor eens en voor altijd de pagina van geweld en gewapend treffen omslaan en een politieke
amnestie voor iedereen afkondigen. De PKK moet zijn wapens
neerleggen overeenkomstig de procedures die nog gedefinieerd moeten worden. Ook moet het militiesysteem, het
zogenaamde dorpswachtersysteem, ontmanteld worden.

Deze eisen stellen de bestaande grenzen niet in vraag. Zij
drukken de fundamentele minimale mensenrechten uit die
door alle democratische landen erkend worden en die al
hun burgers bezitten. Niet het vragen naar deze rechten is
een misdaad, deze rechten weigeren is er één! Vele intellectuelen, schrijvers en academici in Turkije hebben lange
tijd geprobeerd om een dergelijke oplossing te bereiken. Wij
drukken onze waardering en dankbaarheid uit zelfs indien
hun inspanningen en initiatieven totnogtoe, spijtig genoeg,
geen afdoende resultaten hebben voortgebracht.
Daarom roepen wij Europese landen en de Verenigde Staten
op, die een deel van de historische verantwoordelijkheid
dragen voor het onrecht dat de Koerden doorheen de 20ste
eeuw werd aangedaan, om het beleid van ontkenning en
geweld niet te steunen. Dat zij de gunstige voorwaarden
mogen scheppen voor een vreedzame oplossing. Ze zouden
één van hun staatsmannen de opdracht moeten geven om
als bemiddelaar tussenbeide te komen – iemand zoals
Bernard Kouchner, Tony Blair, Martti Ahtisaari of Felipe
González, die betrokken waren bij de oplossing van de
Ierse, Baskische, Catalaanse en Kosovaarse kwesties.
De vermindering van de ongelijkheden tussen de regio’s van
een land is één van de voorwaarden voor het lidmaatschap
van de Europese Unie. In die zin heeft de Koerdische regio
van Turkije, slachtoffer van een beleid van verwaarlozing en
achterstelling, een positieve aanpak nodig voor zijn sociaaleconomische ontwikkeling. De nodige middelen moeten
ingezet worden voor de heropbouw van de Koerdische provincies, meer bepaald de heropbouw van de 3400 dorpen
die in de jaren ’90, onder het mom van de veiligheid, door
de Turkse staat met geweld ontruimd werden. Turkije moet
opnieuw het gebruik van de originele Koerdische namen
voor steden en dorpen toelaten, die sinds jaren verboden
zijn. De Europese Unie moet het als zijn morele taak
beschouwen om een uitgebreid ontwikkelingsproject op te
zetten waardoor de terugkeer van zo’n drie miljoen
Koerdische ontheemden, die gedwongen werden hun land
te verlaten, naar hun huizen en gronden verzekerd wordt.
Voor ons is de Koerdische kwestie niet enkel meer een
kwestie van Turkije. Het is ook een kwestie voor het
Midden-Oosten, Europa en voor de Mensheid. Daarom richten wij ons naar het publiek geweten en naar de internationale publieke opinie en vragen wij hun dringende steun
voor een democratische en vreedzame oplossing.
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De eerste 1000 ondertekenaars
Turkije – parlementsleden: Ayla AKAT ATA, Fırat ANLI, Emine AYNA, co-voorzitter van DTP, Sevahir BAYINDIR, İbrahim BİNİCİ, Pervin BULDAN, Selahattin DEMİRTAŞ, Hamit GEYLANI, Şerafettin HALİS, Hasip KAPLAN, M. Nezir KARABAŞ, Gülten KIŞANAK, Fatma,
KURTULAN, Osman ÖZÇELİK, Sırrı SAKIK, Aysel TUGLUK, Ahmet TÜRK, voormalig voorzitter van DTP, Özdal ÜÇER, Nuri YAMAN, Bengi YILDIZ. Oud-parlementsleden: Mahmut ALINAK, Zübeyir AYDAR, M. İshak AZİZOĞLU, Kemal BİRLİK, Hatip DİCLE, Ekin
DİKMEN, Adnan EKMEN, oud-minister, Şerafettin ELÇİ, oud-minister en voorzitter van KADEK, Abdulbaki ERDOĞMUŞ, Remzi KARTAL, Salman KAYA, Mahmut KILINÇ, Hüsnü OKÇUOĞLU, Macit PİRUZBEYOĞLU, Selim SADAK, Mehmet Emin SEVER, Segbetullah
SEYDAOĞLU, Nizamettin TOĞUÇ, Sebahat TUNCEL, İbrahim Halil TUTU, Hüseyin YILDIZ, Nurettin YILMAZ, Ali YİĞİT, Sedat YURTTAŞ. Burgemeesters : A.Kerim ADAN, Yalım; A.Kadir AĞAOĞLU, Şenyurt; Abdullah AKENGİN, Dicle; Süleyman AKIN, Dargeçit; Seyfettin
ALKAN, Balpınar; Hurşit ALTEKİN, Esendere; Fırat ANLI, Yenişehir ; Burhan ARAS, Adana; M.Nasır ARAS, Bulanık; Nüsret ARAS, Hoşhaber; Burhan ARAS, Yakapınar ; İsmail ARSLAN, Ceylanpınar; Nuran ATLI, Mazıdağ Zeyni AYDENİZ, Akarsu; Şükran AYDIN,
Bismil; Osman BAYDEMIR, Diyarbakir ; Şehmus BEYHAN, Lice; Nadir BİNGÖL, Ergani; Aydın BUDAK, Cizre; Emrullah CİN, Viranşehir; Zeki ÇAVAŞ, Kılavuz ; Demir ÇELİK, Varto; Resul DENİZ, Elmakaya; Faik DURSUN, Beytüşşebap; Ayhan ERKMEN, Dağpınar;
Songül EROL ABDİL, Tunceli; Ahmet ERTAK, Şırnak; Kerem GÜNDOĞDU, Özgürür; Leyla GÜVEN, Adana; Ahmet İNCİ, Kılavuz; Hüseyin KALKAN, Batman; Zülküf KARATEKİN, Kayapınar; Mehmet KAYA, Kocaköy; Fikret KAYA, Silvan; Mehmet KOYUNCU, Kurtalan;
Mukaddes KUBİLAY, Doğubayazit; Burhan KURHAN, Beşiri; Kazım KURT, Hakkari; Hüseyin ÖĞRETMEN, Yukarıgöklü; Zeyniye ÖNER, Sürgücü; Orhan ÖZER, Rüstemgedik; Yurdusev ÖZSÖKMENLER, Bağlar, Cihan SİNCAR, Kızıltepe; Etem ŞAHİN, Suruç; Gülcihan
ŞİMŞEK, Bostaniçi; Molla ŞİMŞEK, Gölyazı; Mehmet TARHAN, Nusaybin ; Kutbettin TAŞKIRAN, Bayrambaşı; Hurşit TEKİN, Şemdinli; Esat ÜNER, Gercüş; Ali YILDIZ, Gülkonu; M. Salih YILDIZ, Yüksekova; Muzzefer YÖNDEMLİ, Ovaeymir. Oud-burgemeesters: Abdullah
AKIN, Şahabettin ASLANER, M. Remzi AZİZOĞLU, Mehmet Can TEKİN, Murat CEYLAN, Şükrü ÇALLI, Feridun ÇELİK, Abdullah DEMİRBAŞ, Zülküf EMİRHANOĞLU, Fadıl ERDEDE, Kazım ERGEN, Nezir GÜLCAN, Abdullah KAYA, Osman KESER, Fadil KILIÇ, Cabbar
LEYGARA, Reşat ÖKTEN, Selim ÖZALP, Şahabettin ÖZASLANER, Ferman ÖZER, Mesut ÖZTÜRK, Cezair SERİN, Metin TEKÇE, Hüsnü TUR, Şefik TÜRK, Hüseyin ÜMİT, Sabri VESEK, M. Salih YALÇINKAYA, Feridun YAZAR, oud-voorzitter van HEP. POLITICI: [HakPar (Parti de Droit et des Libertés)] Velit ABA, Resul ALINAK, Faysal BALABAN, Mehmet BAYDAR, Sertaç BUCAK, voorzitter, Reşit DELİ, vice-voorzitter, Fehmi DEMİR, Mustafa KALKAN, Feltah KARAGÖZ, Halis NEZAN, Azad SAGNİÇ, Hüseyin TAYSUN, Reşat
TUNÇ, Şeref YALÇİN. [KADEP (Partij van de Participatieve Democratie)]: İhsan AKSOY, vice-voorzitter, Mehmet Muhsin ASLAN, Yüksel AVŞAR, vice-voorzitter, Abdullah AYDIN, Lütfi BAKSI, vice-voorzitter, Sait BUDAK, A.Gafur ÇEMBERLİTAŞ, Cuvanroj CEYHAN,
Hüseyin, DURU, Mehmet İhsan ELÇİ, Rüya ELÇİ, Salih GÜLERİM, Abdulhakim GÜNAYDIN, Mizamettin MASKAN, vice-voorzitter, Gazi SABANCI, Ramazan SÖNMEZ, Mahmut SUBAŞI, vice-voorzitter, Emrullah SÜSLÜ, Ali GÜNEŞ, vice-voorzitter, Şehmuz YALÇIN.
[DEHAP (Democratische partij van het volk)]: Tuncer BAKIRHAN, oud-voorzitter, Ali ÜRKÜT, oud vice-voorzitter. Gemeenteraadsleden en provinciale verkozenen: Hamza ABAY, Mehmet ABBASOĞLU, Abdullah ALA, Ahmet ALAGÖZ, Erol ALDEMİR, Bayram ALTUN,
İsmail ANCI, Maruf ARAS, Raşit ARSLAN, Süleyman ASLAN, Mehmet Muhsin ASLAN, Necdet ATALAY, Medeni AYGÜL, Mahmut BADILLI, Sedat BİNİCİ, Mehmet BOZDAĞ, Yılmaz BOZKURT, Hasan BOZKURT, Fevzi CANER, Cevdet ÇAĞLAR, Songül ÇAYNAK, M.
Şerif ÇELEBİ, M. İhsan ÇEVİK, İbrahim ÇOKO, Kurbani DEMİR, Fehmi DEMİR, M. Can DEMİR, Nurettin DEMİRTAŞ, Hatip DİCLE, Rufet DİLER, Abdurrahman DOĞAR, Mehmet DOYMAZ, Kerem DURUK, Kudret EÇER, Hidayet ELİNÇ, Gürgün ELTER, Alaaddin
EPÖZDEMİR, Mehmet ERDOĞAN, Adnan ERKMEN, M. Faik ERTEM, Cemil FAZLA, Ömer GÖKALP, Nurettin GÜLER, Selahattin GÜVENÇ, Selma IRMAK, Hüseyin IŞIK, Mustafa KALKAN, Eyüp KARAGEÇİ, Mehmet Zeki KARATAŞ, Muhittin KAYA, Selahattin KAYA,
Pelgüzar KAYGUSUZ, Reşat KAYMAZ, Mehmet KAYSI, Yavuz KITAY, Nazım KÖK, Ferhat KUTLUK, Veli MÜKYEN, Zeyrettin OKAY, Erdal ORHAN, Hilmi ÖNCÜ, Salih ÖZDEMİR, Orhan ÖZEL, Halil PAYDAŞ, Murat POLAT, Hecer SARIHAN, Mustafa SARIKAYA, Sinan
SÜRMELI, Fahrettin ŞARLATAN, Ali ŞİMŞEK, Mehmet TANHAN, Mehdi TANRIKULU, Ali TANRIVERDİ, Abdurahman TAŞÇI, M. Şirin TEKİK, Mehmet TEKİN, İsmail TİLHE, Hamit TOKAY, Sıdık TOPTAŞ, Mehmet TURGAY, Fevzi VARLI, Baki YALCINKAYA, Şehmus
YALVAÇ, Ferhenk YAZGAN, İbrahim YILMAZ, Ubeydullah YİĞİT, Kamuran YÜKSEK, Ziya YÜRÜK, Enver YÜZEN, Hüsamettin ZENDERLİOĞLU. Artiesten, schrijvers, uitgevers en journalisten: Nesmi ADAY, Nilüfer AKBAL, Selim AKGÜL, Metin AKTAŞ, M.Sait ALPARSLAN,
AhmetARAS, Arjen ARİ, Kemal AVCI, İrfan BABAOĞLU, Mustafa BALBAL, Bayram BALCİ, Faruk BALIKÇI, S.Berkel BARAN, Mahmut BARIK, Tahar BATEİ, Şefik BEYAZ, Ali BEYKÖYLÜ, Mustafa BORAK, Bayram BOZYEL, Kemal BÜLBÜL, Veli BÜYÜKŞAHİN, Abdullah
CAM, Ihsan CÖLEMERGİ, Remzi ÇAKIN, Veysel ÇAMLIBEL, Yavuz ÇAMLIBEL, Mehmet ÇETİN, Hacı ÇETİNKAYA, İhsan ÇÖLEMERKLİ, Yasemin ÇUBUK, Mehmet DEMİR, Ömer DILSOZ, Şehmus DİKEN, Receb DİLDAR, Doğan DURGUN, Cihan EKİNCİ, Şakir
EPÖZDEMİR, Beni Saadet ERDEM, A.Hilmi ERKEK, Yaşar EROĞLU, Serhat ERTUNA, Gülçiçek GÜNCEL TEKİN, Hüseyin GÜNDÜZ, Çetin GÜNEŞ, Ayhan GÜNGÖR, Hayal HANOĞLU, Eyüp HANOĞLU, Remzi İNANÇ, A-Hicri İZGÖREN, Miran JANBAR, Sidar JİR,
Köroğlu KARAASLAN, Mehmet Emin KARAKULAK, Vahap KAYA, Gülten KAYA, Abdullah KESKIN, Salih KEVIRBIRİ, Kenan KIRKAYA, Zülküf KIŞANAK, Ali KÖROĞLU, Lal LALEŞ, Orhan MİROĞLU, Mem MİRXAN, Doğan MUNZUROĞLU, M. Salih MÜHÜRDAROGLU,
Kaya MÜŞTAKHAN, Kawa NEMİR, Yilmaz ODABAŞI, Ahmet ÖNAL, Alişan ÖNLÜ, Hasan ÖZGÜNEŞ, Felat ÖZSOY, Fadıl ÖZTÜRK, Abdin PARITLI, Kemal PEKÖZ, Celal PEKÖZ, Edip POLAT, ROJÎN, Mesut SAGANDA, Suzan SAMANCI, Naci SAPAN, Emin SARI, Arif
SEVİNÇ, Hüseyin SİYABENT, Fevzi ŞİMDİ, Mahmut ŞİMŞEK, Tayip TEMEL, M.Salih TURAN, Şehmus ULEK, Ramazan ÜLEK, Fatma VARGÜN, Abdullah VARLI, Rizo XERZİ, Mustafa YELKENLİ, Güven YILMAZ, Adnan YÜCE, Behlul ZELAL, Sıtkı ZİLAN, Adil ZOZANİ.
Vertegenwoordigers van vakbonden en verenigingen: Saim ABAY, Veysi ACAGÜL, Müslüm ACAR, Eyyüp ACU, Fadıl ADAR, Ahmet ADAY, Dilek ADSAN, Davut AĞAR, Murat AKBALIK, Burhan AKBAY, İsmail AKBULUT, M. Ali AKÇİÇEK, Şevket AKDEMİR, Ali AKDURAN,
Elif AKGÜL ATEŞ, Mahmut AKIL, Ali AKINCI, Nihat AKSOY, M.Mazhar AKTAŞ, A.Şükran AKTAŞ, Fahrettin AKYIL, Mehmet AKYOL, Haydar AKYOL, Mehmet ALANÇ, Abdullah ALINAK, Hasan Hayri ALKAN, Kenan ALP, Mehmet ALP, İzettin
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van het Koerdische en Turks Sociaal Centrum, Groot-Brittannië; Birusk TUGAN, journalist; Sedat TUNCER, zakenman; Veysel TURHAN, voorzitter van FEKBEL, België; Feleknas UCA, Europarlementslid; Şehmus ÜLEK, advocaat;
Mehmet ULKER, voorzitter van FEYKA, Frankrijk; Mesut UYSAL, advocaat; Oktay UZUN, advocaat; Yekta UZUNOĞLU, dokter; Zinarê XAMO, schrijver; Faik YAĞIZAY, vertegenwoordiger van DTP in Brussel; Rıza YAĞMUR, alevitische
religieuze leider; Yusuf YEŞİLÖZ, schrijver; Memo YETKIN, schrijver; Mirhem YİĞİT, schrijver; Mehmet Emin YILDIZ, onderwijzer; Kerim YILDIZ, directeur van Kurdish Human Rights Project ; Memo YILDIZ, zakenman; Mehmet
YÜKSEL, voorzitter van KIB, Rome; Ismail YURTDAŞ, universitair; Mümtaz YURTSEVER, advocaat; Reşo ZÎLAN, taalkundige; Zeynelabidîn ZINAR, schrijver; Ahmet ZÎREK, acteur.

Voor meer informatie over deze oproep, zie: http://www.institutkurde.org/imza/

-5-

koerd - nr 43

27-06-2008

11:25

Pagina 6

Homohaat in Turkije
- Lieve Driesen -

Op 29 mei 2008 besloot een rechtbank in Istanbul om de Lambda Istanbul Solidariteitsvereniging voor
holebi’s, travestieten en transseksuelen te sluiten. De rechtbank oordeelde dat de naam en de objectieven
van de holebi-organisatie ‘tegen de wet en de moraliteit’ gekant zijn. Eind mei publiceerde Human Rights
Watch (HRW) het rapport ‘We need a Law for Liberation: Gender, Sexuality, and Human Rights in a Changing
Turkey’. Het rapport documenteert een lange geschiedenis van geweld en mishandeling in Turkije omwille van de seksuele oriëntatie en de genderidentiteit.
De Derde Burgerrechtbank van Eerste Instantie in
Istanbul oordeelde in het voordeel van de klacht die
was ingediend door het Bureau van de Gouverneur
van Istanbul en beval eind mei de sluiting van de
holebivereniging Lambda Istanbul. Het Provinciaal
Directoraat van Verenigingen van het bureau van de
Gouverneur van Istanbul had begin 2007 al gevraagd
om Lambda Istanbul te sluiten. In een brief aan de
groepering specificeerde het bureau van de gouverneur dat de woorden ‘lesbisch, gay, biseksueel, travestiet en transseksueel’ in Lambda Istanbul’s naam
en objectieven ‘tegen de wet en de moraliteit’ zijn en
in strijd is met artikel 56 van het Turkse Burgerlijk
Wetboek1 en met artikel 41 van de grondwet2. Het
bureau voegde er aan toe dat de naam van de groepering strijdig is met de Wet op de Verenigingen aangezien ‘Lambda’ geen Turks woord is. Het Hof heeft
deze claims echter niet behandeld in haar verdict en
besloot dat de vereniging gesloten moest worden om
procedureredenen.
“Het gouverneurschap van Istanbul beschuldigt ons
geen Turkse verklaring te hebben van het woord
Lambda in ons charter. Daarnaast beschuldigen zij
ons ook ongepast te zijn voor de moraliteit, de rechtspraak en de Turkse familiewaarden,” zei Sedef
Çakmak, een vertegenwoordiger van Lambda Istanbul
Solidariteitsvereniging. “Wat hen echter werkelijk
stoort is dat onze organisatie de problemen van lesbiennes, homo’s, biseksuelen, travestieten en transseksuelen wil aanpakken”. Çakmak voegde er tijdens
de persconferentie in Istanbul nog aan toe dat de
rechtspraak dient te gebeuren conform de wetgeving
en niet gefilterd mag worden door de opinies van
rechters en aanklagers. Opnieuw riep hij op om de
termen ‘seksuele voorkeur’ en ‘gender identiteit’ op te
nemen in de gelijkheidsclausule van de grondwet om
vrijheid en democratie te kunnen garanderen. Emma
Sinclair-Webb van Human Rights Watch waarschuw-

de: “Indien de autoriteiten een organisatie kunnen
sluiten om procedurevoorwendsels, dan is de gehele
civil society in gevaar.” Het verdict verwees naar
Artikel 17 van de Wet op de Verenigingen en naar
Artikel 60/2 van het Burgerlijk Wetboek die voorzien
in de sluiting van verenigingen indien zij ‘fouten en
gebreken in hun statuten niet rechtzetten’. Het Hof
duidde echter niet wat bedoeld werd met ‘gebreken’.
Lambda zal in elk geval in beroep gaan tegen de
beslissing en de zaak zal naar het Hof van Cassatie
gaan. Indien het beroep in eigen land niets oplevert,
liet Lambda weten de sluiting aan te vechten bij het
Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Stigma
Vele lesbische, gay, biseksuele en transgender (LGBT)
individuen leiden in Turkije een leven van angst en
worden verlamd door het sociaal stigma. Wanneer zij
het slachtoffer worden van pesterijen, geweld of
ander misbruik, verklaren ze niet geneigd te zijn om
hulp te zoeken bij de autoriteiten. Velen van hen hebben immers heel slechte ervaringen gehad: ze worden
op een sadistische manier behandeld door politieagenten of krijgen te maken met een smalende houding van rechters en aanklagers.
Ondanks heftig protest van de LGBT beweging in
Turkije, werd in de nieuwe Turkse Strafwet de vermelding ‘seksuele oriëntatie’ niet opgenomen.
Overeenkomstig Artikel 10 van de Turkse grondwet
wordt in de hernieuwde Turkse strafwet gelijkheid
beloofd aan iedereen ‘ongeacht de taal, ras, kleur,
geslacht, politieke opinie, filosofische overtuiging,
religie en sekte, en andere redenen’.
Strikte normen betreffende ‘mannelijkheid’ en ‘vrouwelijkheid’, gender en seksualiteit, ‘eer’ en ‘schaamte’ zijn
diep ingebakken in de Turkse samenleving, en ook de
staat zelf is van deze normen doordrongen. Hierdoor

—————
1
Artikel 56 van het Turks Burgerlijk Wetboek stelt dat “Geen vereniging mag opgericht worden voor doeleinden tegen de wet en de moraliteit”.
2
Artikel 41 van de Turkse grondwet stelt: “de familie is de basis van de Turkse samenleving…” en “de staat zal de nodige maatregelen
nemen en de noodzakelijke organisaties oprichten om de vrede en het welzijn van de familie te verzekeren”.
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Gay Pride Parade in Istanbul, 01/07/2007.

blijft de ongelijkheid in de samenleving bestaan en
wordt geweld aangemoedigd. In het onderzoek van HRW
verklaarden alle transgender en vele homoseksuele
mannen slachtoffer te zijn geworden van geweld omwille van hun seksuele oriëntatie of identiteit. De lesbische
en biseksuele vrouwen spraken HRW over de vaak extreme familiale druk die zij ondervinden. Velen ondergingen fysiek geweld. Sommigen werden zelfs gedwongen
om psychologische of psychiatrische ‘hulp’ te zoeken
om hun seksuele oriëntatie te ‘veranderen’. Bepaalde
Turkse psychiaters zijn dan zelfs bereid om hen hierbij
te ‘helpen’. Hieruit blijkt dat ook de Turkse psychiatrie
nog erg conservatief is.
Er zijn natuurlijk wel enkele positieve signalen. De
Turkse samenleving is veel vrijer dan 10 jaar geleden,
wat de holebiverenigingen merken in hun werking.
Toch is homofoob geweld een endemisch probleem. In
2003 zetten de autoriteiten de eerste voorzichtige stappen om het geweld aan te pakken. Dr. Sevki Sözen, professor van forensische geneeskunde aan de Universiteit
van Istanbul, gaf aan HRW enige cijfers die het resultaat waren van een studie dat door het ministerie was
gelanceerd. Volgens het onderzoek had 37% van de
ondervraagde homoseksuelen fysiek geweld ondergaan
en 28% maakte melding van seksueel geweld. Bij travestieten en transseksuelen sprak 89% over fysiek
geweld en 52% over seksueel geweld. Slechts 26% van
de slachtoffers stapte naar de politie. Slechts een zesde
van degenen die beroep deden op de politie zeiden dat
hun klachten adequaat waren behandeld.

ken zij naar slachtoffers die zij overvallen of misbruiken. Aangezien homoseksuele mannen niet geneigd
zijn om hulp te zoeken bij de vaak – homofobe – politieagenten, vormen zij een gedroomd slachtoffer voor
deze criminele bendes. Moordenaars van homoseksuele mannen krijgen bovendien vaak strafvermindering
omdat de rechters concluderen dat de homoseksuele
geaardheid van de mannen de moordenaars heeft
‘geprovoceerd’. Volgens een homo uit Ankara zouden
mensen die zelf homoseksuele verlangens koesteren
maar het zelf niet kunnen en willen aanvaarden het
meest gewelddadig zijn ten aanzien van homoseksuelen. Volgens HRW vormt het stigma dat zelfaanvaarding uitsluit, de aanleiding tot dergelijk geweld.
Daarom moeten de politie en andere autoriteiten ook
meer doen om dit stigma te bestrijden.

Vrouwen en eer
De familie, de gemeenschap en de sociale omgeving
weigeren lesbische en biseksuele vrouwen en meisjes
toe te staan autonoom hun eigen seksuele keuzes te
maken. Traditioneel moeten vrouwen immers onder
controle blijven van een man. Vrouwen die autonome
seksuele verlangens koesteren, bedreigen het concept
van de vrouw als eigendom van de man en bedreigen
tevens de eer van de familie en de groep. Ook ten
aanzien van geweld tegen vrouwen en meisjes die de
‘eer’ van hun familie hebben bezoedeld door uitdrukking te geven aan hun ‘onorthodoxe’ seksualiteit,
treedt het gerecht vaak erg mild op. Alhoewel de
nieuwe Turkse Strafwet, die op 1 juni 2005 van
kracht werd, een vooruitgang betekende voor de
erkenning van de vrouwelijke seksualiteit en voor het
recht op de lichamelijke integriteit, zijn er enkele
belangrijke tekortkomingen. Zo wordt gesteld dat

Homofobe bendes
Bepaalde homofobe bendes begeven zich naar cruisingplaatsen en bezoeken websites waar homoseksuele mannen met elkaar chatten. Op die plaatsen zoe-7-
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Hierdoor worden transgender sekswerkers gedwongen
om hun werk op straat te verrichten. Op straat zijn ze
overgeleverd aan de willekeur van de politie: willekeurige arrestaties, boetes en beledigende medische
testen zijn aan de orde van de dag. De laatste jaren
hebben wetwijzigingen meer macht gegeven aan de
politie om mensen te arresteren op basis van perceptie of vooroordelen. Sinds maart 2005 is de ‘Wet op
Misdrijven’ van kracht. In de lijst worden ook volgende zgn. ‘misdrijven’ beboet: bedelen, gokken, dronkenschap, lawaai maken, de rust verstoren, de straat
‘bezetten’, het nalaten om de identiteit te onthullen
wanneer een openbaar ambtenaar hierom vraagt, enz.
De wet stelt dat het als doel heeft om de openbare
orde, de algemene moraliteit, de algemene gezondheid, het milieu en de economische orde te beschermen. Politieagenten maken vaak misbruik van deze
wet om transgenderisten willekeurig te arresteren en
te beboeten.
Daarnaast zeggen vele transgenderisten dat onofficiële politiepraktijken en -orders ook vaak de aanleiding
zijn van politieagressie. Zo is het ‘verboden’ voor
transgenderisten om voorbij twee politiekantoren in
Istanbul te wandelen. Indien zij dit wel doen, worden
ze in het politiekantoor geïntimideerd of mishandeld.
In Ankara getuigden vele transgenderisten dat er politieagenten in burger zijn die beweren dat ze lid zijn
van een mysterieus team, het zgn. Balyoz of ‘voorhamer’ team. Uit de getuigenissen blijkt dat dit team
gemachtigd is om bepaalde delen van Ankara, vooral
het centrum, op te kuisen; sekswerkers en transgenderisten worden daar voortdurend geïntimideerd, mishandeld en verkracht door de teamleden. De beroemde transgenderactivist Demet Demir stelde vast dat
de politie blijk geeft van een duidelijke en veralgemeende discriminerende houding ten aanzien van
transgenderisten. Vele transgenderisten stellen
bovendien dat zij na slachtoffer te worden van
geweld, niet kunnen rekenen op het justitiële apparaat. Slachtoffers worden in de rechtbanken soms
zelfs de beschuldigden en krijgen zelf een gevangenisstraf. Eren Keskin, advocate en voormalig voorzitter van de Turkse Mensenrechtenvereniging IHD

Bülent Ersoy, de populaire transseksuele zangeres van
traditionele Turkse muziek

moorden in de naam van töre (gewoonte) een verzwarende omstandigheid is en dat de dader levenslange
opsluiting moet krijgen. Er wordt echter geen melding
gemaakt van moorden in de naam van namus (eer).
Hierdoor laat de Strafwet in de praktijk nog altijd
strafvermindering toe voor misdaden die werden
gepleegd in de naam van de eer. Art. 29 voorziet bijvoorbeeld in strafvermindering wegens provocatie.
Vrouwenrechtenbewegingen hebben al aangeklaagd
dat dit artikel impliciet toestemming geeft aan daders
om eerwraak te plegen en dat het deze gewelddadige
traditie legitimeert.
Lesbische vrouwen en meisjes voelen zich vaak heel
eenzaam en geïsoleerd. Zij hebben enkel hun eigen
vriendenkring en geen sociale basis, geen actieve lesbische beweging, om op terug te vallen. Economische
machteloosheid maakt het bovendien moeilijk voor
vrouwen om in het openbaar hun eigen ruimte en
identiteit te claimen. Vrouwen hebben immers geen
geld en zijn vaak bang om autonoom te ondernemen.
Dit is ongetwijfeld een gevolg van het feit dat mannen
meisjes en vrouwen heel hun leven lang in een afgebakende ruimte ‘opsluiten’.

Transgender
Sinds 1988 kunnen mensen die van geslacht willen
veranderen, de nodige aanpassingen doen in hun
geboorteakte op voorwaarde dat de geslachtsverandering wordt gecertificeerd door een comité van medische experts. Wanneer een transgender man zich chirurgisch heeft laten ombouwen tot een vrouw, kan
men een ‘roze kaart’ bekomen die hun nieuw geslacht
certificeert. Vele transgender mensen willen of kunnen echter geen dergelijke operatie ondergaan.
Degenen die zich niet laten ombouwen, moeten dan
heel hun leven lang optornen tegen enorme vooroordelen. Ze vinden meestal geen werk en gaan vervolgens noodgedwongen als sekswerker aan de slag. In
Turkije criminaliseert de strafwet echter het aanmoedigen of vergemakkelijken van sekswerk. Prostitutie
in bordelen met een licentie is wel legaal maar enkel
vrouwen (van geboorte) hebben het recht om te werken in dergelijke bordelen.

Demet Demir, die een sekseveranderingsoperatie heeft
ondergaan in 1996, is de woordvoerder van
de transgender gemeenschap in Turkije.
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Istanbul, bevestigde in een interview met HRW dat ze
gedurende vijf jaar transgenderisten heeft verdedigd
in strafrechtbanken maar dat zij die nooit heeft kunnen winnen van de politie.
Transgenderisten worden daarnaast ook misbruikt
door de gemeenschappen in hun buurt en door hun
eigen klanten. Human Rights Watch heeft verhalen
gehoord van aanvallen van bendes en individuen.

materiaal mag publiceren. Wat men onder ‘obsceen’
verstaat, wordt echter niet gespecificeerd.
Democratie betekent vrije meningsuiting. De vrije
meningsuiting moet ook toegepast worden voor ideeën
die niet zo populair zijn of niet algemeen aanvaard
worden. Beelden en ideeën die bepaalde normen die
centraal staan binnen een samenleving of staat in
vraag stellen, verdienen een bijzondere bescherming.
Turkije’s vooruitgang richting democratische vrijheid
zou een einde aan de censuur en aan de repressieve
regulering van ideeën moeten omvatten.

Discriminatie door het leger
Alhoewel in strijd met het Europees Verdrag voor de
Rechten van de Mens, worden in het Turkse leger
homoseksuele mannen nog steeds geweigerd omdat
homoseksualiteit een ziekte zou zijn. Aangezien
gewetensbezwaar niet erkend wordt door de Turkse
staat, claimen vele homoseksuele mannen dat zij
‘ziek’ zouden zijn. Tijdens de militaire dienst worden
homoseksuele mannen immers gepest en worden ze
slachtoffer van geweld omwille van hun seksuele
oriëntatie. Vooraleer zij echter als ‘ziek’ erkend kunnen worden, moeten zij vernederende en onterende
onderzoeken ondergaan, soms betreft dit zelfs opgedrongen anale tests of foto’s van seksuele gemeenschap met een man om hun seksualiteit te ‘bewijzen’.
De verhalen die HRW te horen kreeg, bewijzen hoe ver
de machtigste instelling van de Turkse staat gaat –
anale onderzoeken en produceren van eigen pornografisch materiaal – met hun exclusieve definitie van
hoe een man moet zijn.
Wanneer zij echter ten gevolge van een ‘psychologische ziekte’ ontslagen worden uit de legerdienst,
heeft dit tot gevolg dat zij nooit meer voor de staat
kunnen werken.

Aanbevelingen
Human Rights Watch formuleert in haar rapport verschillende aanbevelingen voor de Turkse autoriteiten. Ze
vragen Turkije om in hun nieuwe grondwet en de wetgeving gelijke rechten voor lesbische, gay, biseksuele of
transgender mensen te garanderen. Seksuele oriëntatie
en genderidentiteit zouden expliciet verboden moeten
worden als grond voor discriminatie in de nieuwe grondwet. Daarnaast moeten strijdige wetsartikelen herroepen
of hervormd worden, inclusief de vage wetgeving tegen
‘vergrijpen tegen de openbare moraliteit’ die door politie voortdurend wordt ingeroepen om holebi’s en transgenderisten te pesten en te arresteren.
Turkije zou moeten onderzoeken of hun wetgeving en
regulering aangaande het sekswerk eerlijk is en niet
discrimineert op basis van seksuele oriëntatie of genderidentiteit. De Turkse wetgeving moet de rechten van
alle individuen in de seksindustrie ten volle beschermen. Bovendien zou Turkije alle ambtenaren van het
strafrechtsysteem moeten trainen in principes van
mensenrechten en non-discriminatie, inclusief deze
betreffende seksuele oriëntatie en genderidentiteit.
Turkije is naast de VS de enige Europese NAVO-lidstaat die homoseksuele mannen niet toelaat tot de
militaire dienst. Seksuele oriëntatie zou moeten
geschrapt worden uit de ‘Lijst van Ziektes en
Handicaps’ van het gezondheidsreglement van het
Turkse leger. Bovendien zou de medische wereld de
deelname van een medische professional aan de vernederende onderzoeken die het leger gebruikt om
homoseksualiteit te bewijzen, moeten verbieden.
Daarenboven roept HRW de Turkse autoriteiten op om
het recht op gewetensbezwaar voor alle mannen te
erkennen indien zij de militaire dienst verplicht willen
houden.
Volgens HRW moet de Europese Unie, als belangrijke
partner van Turkije in het licht van het EU-lidmaatschap, samenwerken met Turkije opdat diens wetgeving en beleid aangaande holebi’s en transgenderisten zou voldoen aan de Europese standaard.

Verenigingen
Sinds de wijziging van de Wet op de Verenigingen in
2003 kunnen LGBT verenigingen legaal werken. De
zichtbaarheid van deze groeperingen – Lambda
Istanbul en in Ankara KAOS-GL en Pembe Hayat
(Roos Leven) – en van andere activisten heeft echter
geleid tot een toenemende overheidsrepressie. De
sluiting van Lambda Istanbul is een voorbeeld van de
voortdurende overheidspogingen om verenigingen die
het opnemen voor holebi’s en transgenderisten te
censureren of te sluiten. De Wet op de Verenigingen
vermeldt nochtans geen beperkingen op de oprichting
van LGBT organisaties. Niettemin vormt de vage en
ambigue definitie van ‘openbare moraal’ een groot
obstakel voor deze groeperingen.
De autoriteiten proberen tevens voortdurend de vrijheid van meningsuiting van de LGBT groeperingen te
beknotten. Zo nam de politie in Ankara 375 exemplaren van het KAOS-GL magazine in beslag in juli
2006. Ze beschuldigden Umut Güner, de uitgever
van het magazine en directeur van KAOS-GL, artikel
226 (2) en 11(2) van de Turkse strafwet te hebben
geschonden. Artikel 226 stelt dat men geen obsceen

Voor meer informatie: lees het rapport van Human Rights
Watch, mei 2008: “We need a Law for Liberation”, Gender,
Sexuality, and Human Rights in a Changing Turkey.
Zie: http://hrw.org/reports/2008/turkey0508/ of zie
www.lambdaistanbul.org
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België wil Koerdische tv
monddood maken
- Katy Rijnders -

In september vorig jaar besliste de Kamer van Inbeschuldigingstelling dat de zaak tegen de NV Roj, het tvproductiehuis van de Koerdische Roj TV in Denderleeuw, ten gronde verjaard was. Sinds begin dit jaar is
het echter de Bijzondere Belastingsinspectie die via de fiscale weg de financiering van het productiehuis
probeert te bevriezen. Een nieuw politiek manoeuvre van de Belgische overheid om de Koerdisch tv monddood te maken.
In de tussentijd waren de Koerden naarstig op zoek
naar langdurigere satellietverbindingen. Op 13 januari 1996 werd daartoe tussen de NV Roj en de Kurdish
Foundation Trust een contract gesloten waarbij
belangrijke bedragen ter beschikking werd gesteld
aan de NV Roj, met het doel een transponder te huren
op de satelliet Eutelsat II F II.

het logo van ROJ TV

In het voorjaar van 1995 sloegen een aantal
Koerdische journalisten de handen in elkaar en werden de eerste Koerdische satellietzender Med TV en
het Koerdische productiehuis Roj nv, een feit. Dit
geheel tegen de zin van Turkije, waar de (Koerdische)
vrije meningsuiting met alle middelen bestreden
moe(s)t worden.
Plannen werden gesmeed om deze Koerdische ‘uiting
van verzet’ de kop in te drukken. Politieke druk op
mogelijke contractspartners van de Koerden in de
satellietwereld deden al dienst, maar toen dat niet verhinderde dat de Koerden ‘on air’ bleven, en ook jammen vanaf een Turkse militaire basis (het satellietsignaal verstoren) hun vastberadenheid niet in de weg
stond, moesten er grovere middelen ingezet worden.
ROJ TV zendt uit vanuit Denderleeuw

De ontvangen gelden werden in het voorjaar van 1996
door de NV Roj aan een tussenpersoon overhandigd
die deze gelden op een rekening bij de Banque
Continentale in Luxemburg wou plaatsen. Naar aanleiding van deze transactie werden de Luxemburgse
autoriteiten door de Banque Continentale verwittigd
wegens het vermoeden van witwassen. De Luxemburgse autoriteiten hebben dan ook onmiddellijk
beslist om een strafonderzoek te openen, in het kader
waarvan de gelden in beslag werden genomen.
Naderhand werden ook de activa van de NV Roj in
Zwitserland om dezelfden reden in beslag genomen.
Niet toevallig trok Generaal de Ridder in juli 1996 naar
Turkije om zogezegd over de aanstelling van verbindingsofficieren, ter verbetering van een TurkseBelgische samenwerking op politioneel vlak, te spreken.
Volgens de Turkse krantenkoppen in september 1996
echter waren die gesprekken gewijd aan de sluiting van
de Koerdische televisie. De Hürriyet kopte: ‘België houdt
woord”, de dag na de groots opgezette razzia in het
Koerdisch milieu. Deze razzia, waarbij liefst 200 rijkswachters ingezet werden, drugshonden, alsook een speciaal interventieteam, dat tot op de tanden gewapend
was, werd niet alleen doorgevoerd in het Koerdische productiehuis, de televisie, en het Koerdisch parlement in
ballingschap maar ook bij een groot aantal Koerdische
huisgezinnen in België en Duitsland.
De razzia leidde tot een groots opgezette strafzaak die
maar liefst twaalf jaar duurde.
Tevens verzocht de Belgische onderzoeksrechter op
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26 september 1996 om de gelden die bij de Heer
ADAM, de tussenpersoon, werden aangetroffen eveneens in beslag te nemen als voorwerp en product van
een misdrijf. In het kader van het onderzoek in
Luxemburg heeft de NV Roj contact gezocht met de
Luxemburgse autoriteiten om de feitelijke toedracht
in deze zaak te verduidelijken (de huur van een satelliet) en om de herkomst van de in beslag genomen
gelden aan te tonen.
In het kader van deze procedure werd door de NV Roj
op 17 mei 1998 een verzoekschrift ingediend tot
teruggave van de in beslag genomen gelden in het
voordeel van de NV Roj, maar uiteindelijk ten behoeve van een Koerdische Stichting. Hierop besliste de
Raadkamer in Luxemburg na twee jaar onderzoek bij
beschikking van 6 juli 1998 dat de gelden die bij de
Heer ADAM werden gevonden en in beslag werden
genomen geen criminele oorsprong hadden en teruggegeven moesten worden aan de firma Roj nv.
Op 13 januari 1999 vervolgens schreef de Belgische
onderzoeksrechter een rogatoire opdracht uit aan
Luxemburg met verzoek de in beslag genomen fondsen verder in beslag te houden in het kader van een
gerechtelijke procedure waarin NV Roj zelf niet
betrokken was. De NV Roj heeft zich later in deze
Belgische procedure aangediend als tussenkomende
partij om haar belangen vrij te stellen.
De fondsen zijn dan ook verder tot op heden onder
beslag in Luxemburg op verzoek van de Belgische justitie met het oog op de verbeurdverklaring ten laste
van derden (dus niet van de NV Roj). En daar wringt
het hele verhaal pas echt.

Het proces
Het proces voor de Correctionele Rechtbank van
Brussel ging van start op 28 mei 2003. Na 27 zittingen verklaarde de Correctionele Rechtbank van
Brussel zich uiteindelijk op 15 oktober 2004 onbevoegd om over de zaak te oordelen. Tegen dit vonnis
werd door het parket hoger beroep aangetekend bij
het Hof van Beroep te Brussel. Op 29 juni 2005
bevestigde het Hof van Beroep van Brussel het vonnis
van de Correctionele Rechtbank van Brussel en verklaarde zich aldus eveneens onbevoegd.
Op 4 september 2007 werd de zaak door het parket
opnieuw voor de Kamer van Inbeschuldigingstelling
gebracht met het oog op behandeling. Op 6 september 2007 besliste de Kamer van Inbeschuldigingstelling dat de zaak ten gronde was verjaard. Bij
afzonderlijke beslissing werd tevens beslist dat de
inbeslagnames op de activa in Luxemburg en
Zwitserland diende te worden opgegeven.
Voor het scala aan beschuldigingen (bendevorming,
witwassen, afpersing, mensenhandel, valsheid in
geschriften en wapendracht) aan het adres van een

aantal medewerkers van het productiehuis Roj nv en
de Koerdische satellietzender Med TV, alsook een
aantal verschillende Koerdische instellingen bleken
geen bewijzen voorhanden.
De lijm tussen alle beschuldigden was het lidmaatschap van de Koerdische Arbeiderspartij (PKK), die
het geheel zou financieren. Ook deze beschuldiging
kon niet hard gemaakt worden. Het gesjoemel met de
verklaringen van zogenaamde anonieme getuigen
bleek wel meer dan duidelijk. De verdediging legde
valse beloften van politiemensen aan Koerden bloot,
die in ruil voor valse verklaringen tegen de televisie en
andere Koerdische instellingen, op een bespoedigde
verblijfsvergunning getrakteerd zouden worden. De
advocaten van de verdediging waren het erover eens
dat dit gesjoemel de rechter tot de uitweg van onbevoegdheidverklaring had genoopt.

Belgische fiscus
De jubelstemming veroorzaakt door de verjaring van
de strafzaak was van korte duur. Ondertussen is
gebleken dat de Belgische overheid zich niet bij deze
gang van zaken neerlegt. Nu de overheid de zaak niet
strafrechtelijk heeft kunnen hard maken probeert zij
thans de NV Roj via de fiscale weg te blokkeren.
Opmerkelijk is dat de Bijzondere Belastingsinspectie
(B.B.I.) zich nauwelijks één week na de beschikking
van de Kamer van Inbeschuldigingstelling heeft aangediend op de zetel van de NV Roj met het oog op het
onderzoeken van haar belastingtoestand. Tijdens het
plaatsbezoek is echter gebleken dat de controle zich
hoofdzakelijk ging toespitsen op de strafprocedure, in
het bijzonder op de beschikkingen van de Kamer van
Inbeschuldigingstelling.
Ondanks de sterke, niet te weerleggen argumentatie
van de NV Roj besloot de BBI niettemin een kennisgeving tot taxatie te sturen. Oftewel: het bleek reeds
een uitgemaakte zaak: de fondsen mogen niet terug
naar de Koerdische Gemeenschap.
Wat de grote verrassing (citaat: ‘een echt klapstuk”),
was - hiervan had de politie tijdens een verhoor van
een woordvoerster van het productiehuis gewag
gemaakt - bleek op 19 december 2007 toen de aanslag lastens de NV Roj werd ingekohierd en het aanslagbiljet vervolgens op 28 december 2007 aan de
NV Roj verstuurd werd. Een aanzienlijk bedrag, alsook een fikse boete, wegens ”belastingontduiking”.
Het is deze aanslag die het voorwerp uitmaakt van
een bezwaarschriftprocedure.
Op 14 februari 2008 werd beslag gelegd op de tegoeden en bankrekeningen van de firma Roj nv terwijl de
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bezwaarschriftprocedure nog hangende was. Een kort
geding voor de beslagrechter werd in aller ijl ingeleid,
teneinde een faillissement van het productiehuis te
voorkomen.
Het lokale belastingkantoor zou niet tijdig gebriefd
zijn door de BBI, aldus het formele commentaar, ter
verklaring van de haastige, hebberige actie.
Uit het bericht van wijziging is gebleken dat de
Bijzondere Belastinginspectie de gelden die de NV
Roj in 1996 ter beschikking heeft gekregen van de
Kurdish Foundation Trust om de sateliettransponder
te huren vooralsnog als winst wil gaan belasten. De
NV Roj kan uiteraard niet met deze gang van zaken
akkoord gaan. Zij wordt immers belast op gelden die
niet in haar vermogen zitten. De gelden werden
immers louter verkregen in het kader van een mandaat voor de huur van een satelliet.

Koerdisch tv monddood maken
De NV Roj meent dat het hier gaat om een nieuw politiek manoeuvre van de Belgische overheid. Reeds van
bij het begin van het strafrechtelijk onderzoek in
1996 was het duidelijk dat het de bedoeling was van
de overheid om de Koerdische televisie monddood te
maken omdat men ten onrechte meent dat de NV Roj
zou fungeren als spreekbuis van de Koerdische
Arbeidspartij (PKK).
Ook in het fiscale dossier wijst men op banden met
de PKK. Uit de beslissing tot taxatie blijkt opnieuw
dat de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) verwijst
naar “het bestaan van een gerechtsdossier lastens de
PKK”. Dat de BBI zich hier op verboden terrein
bevindt, moge duidelijk zijn.

De Turkse regering zet België onder druk om Roj nv
zo snel mogelijk op te doeken. Denemarken, vanwaar
de programma’s van Roj nv over heel Europa, het
Midden-Oosten en Noord-Afrika worden uitgezonden,
zitten in hetzelfde schuitje. De Turken kunnen daarvoor rekenen op de steun van de VS, zo blijkt nogmaals uit de Turkse pers. De Turkse kranten kopten
onlangs nog, gelukkig arroganter dan tactisch, over
een zekere Frank Urbancic, de tweede in rang van de
Amerikaanse antiterrorismecel, die opperde dat
België het productiehuis à la Capone dient aan te
pakken. Hiermee bedoelt men dat men de beschuldigde naar het voorbeeld van de beroemde
Amerikaanse misdadiger niet moet klissen voor zijn
begane misdaden waarvoor hij oorspronkelijk gezocht
werd, maar wel voor belastingfraude. Op de vraag van
senator Geert Lambert (Vl. Pro.) hieromtrent luidt de
officiële commentaar: Urbancic was wel in België,
maar in een ander kader.
De parlementaire vragen die Geert Lambert namens
het productiehuis stelde aan Didier Reynders in verband met de opeenstapeling van allerlei ‘toevalligheden’ blijven onbeantwoord, of worden afgedaan met
‘dat er niet geantwoord kan worden omdat het een
lopende zaak betreft’. Volgens Lambert zijn er aanwijzingen dat de Belgische fiscus zich voor de kar van
buiten- en binnenlandse veiligheidsdiensten laat
spannen.
Namens de NV Roj werd een kort geding ingeleid voor
het Hof van Beroep met betrekking tot het uitblijven
van de vrijgave. De onderzoeksrechter had inmiddels
formeel laten weten niet bevoegd te zijn het beslag op
te heffen en ook de rechter vonniste op 8 mei niet
competent te zijn, daar de strafzaak verjaard was.
Oftewel: er is niemand die zich geroepen voelt de uitvoerende maatregelen te treffen om de gelden daadwerkelijk vrij te maken. De Luxemburgse collega’s
wachten op groen licht van hun Belgische collega, dat
tot op heden bewust en weldoordacht uitblijft,
ondanks het overduidelijke vonnis: Game over.
Wat wel duidelijk is, is dat het gerecht alles doet om
het geld onrechtmatig onder zich te houden, zodat de
BBI nog een konijn uit een hoge hoed kan toveren,
om alsnog de gelden in te vorderen. En ondertussen
hoopt men dat de Koerdische televisie, in de strijd
om gerechtigheid, in de tussentijd een stille dood
sterft en failliet gaat.
Echter: dat is niet alleen duidelijk voor de Koerdische
televisie. En gelukkig zijn er nog Belgische politici die
deze vriendjespolitiek niet omarmen.

Geert Lambert, senator VlaamsProgressieven
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Machtsstrijd in Turkije
over toekomst
- Ludo De Brabander -

Turkije maakt opnieuw een turbulente periode door. Terwijl het leger om de haverklap PKK-stellingen bombardeert in Irak is er ook op het thuisfront een strijd aan de gang tussen het seculier-nationalistische kamp
enerzijds en het islamitische deel van de samenleving onder leiding van de Rechtvaardigheids- en
Ontwikkelingspartij (AKP) anderzijds. Maar toch gaat het niet zomaar over een eenvoudige tweestrijd. Zo
tonen de Kemalistische legertop en de AKP zich in de oorlog tegen de ‘terroristische PKK’ als bondgenoten.
De AKP haalde tijdens de parlementsverkiezingen van
juli 2007 46,6 procent van de stemmen. Door de
hoge kiesdrempel van 10 procent vertaalde zich dat
in een meerderheid van 341 zetels op 350. De AKP
had in zijn campagne beloofd om te werken aan een
nieuwe “burgerlijke grondwet”. De huidige grondwet
van 1982 is nog een product van de militaire coup
twee jaar eerder. Die bevat zoveel beperkingen op vlak
van mensenrechten dat hij een belangrijk obstakel is
geworden in de toetredingsgesprekken met de EU.
Vanuit Brussel drong men dus aan op een wijziging.
Sindsdien is de grondwet al enkele keren geamendeerd, maar het autoritaire karakter ervan bleef grotendeels behouden. In de zomer van 2007 werd het
voorstel voor een nieuwe grondwet door een groep
specialisten (de Özbudun groep) in opdracht van de
AKP-regering bekendgemaakt. De nieuwe tekst bevat
nog maar 140 artikels. Dat is 46 minder dan de huidige versie. Volgens de opstellers van deze ‘draft’-versie zijn de ondemocratische onderdelen van de grondwet nu geschrapt. Maar de kritiek bleef niet lang uit,
ditmaal niet van de EU maar van het thuisfront.

Hoofddoek
Volgens de nationalistische oppositie onder leiding
van de CHP (Republikeinse Volkspartij, 99 zetels) is
premier Erdogan er op uit om het seculiere systeem
uit te hollen. De discussie spitste zich vooral toe op
het constitutionele luik over vrijheid van religie en
religieuze opvoeding, waardoor het dragen van de
hoofddoek in de scholen en universiteiten mogelijk
zou worden. De hoofddoek domineert al geruime tijd
het politieke debat, maar sinds enkele maanden staat
het symbool voor de inzet van waar Turkije naartoe
moet: een zuivere seculiere staat of een waar de islam

een grotere plaats krijgt. Nochtans staat het ontwerp
van de nieuwe grondwet ver af van wat de oppositie
de ‘islamisering’ noemt van Turkije. De echte inzet
lijkt dan ook de – gedeeltelijke – ontmanteling van de
Kemalistische staat.
Resultaat van dit hoofddoekendebat is alvast dat het
hele grondwettelijke hervormingsproject op apegapen
ligt. Met als gevolg dat ook de discussie over andere
belangrijke aspecten ondergesneeuwd is geraakt,
zoals de Koerdische rechten of de vrije meningsuiting. Ook tekortkomingen in het ontwerp, zoals de
vage invulling van de parlementaire controle op de
regering of het wegvallen van het recht op “leven in
een gezonde en evenwichtige omgeving” (art. 56 van
de huidige grondwet), wellicht om de vrije markteconomie vrij spel te geven, bleven door de blokkering zo
goed als onbesproken.1
Begin dit jaar ging de AKP nog een stap verder door
twee constitutionele amendementen goed te keuren
die het verbod op het dragen van de hoofddoek in universiteiten moet doen opheffen. De CHP stapte naar
het Grondwettelijk Hof wegens inbreuken op het
seculier karakter van de Grondwet en kreeg onlangs
gelijk. De hoofdprocureur bij het Grondwettelijk Hof
startte parallel een procedure op om de AKP te verbieden wegens ‘antiseculiere’ activiteiten. Voor de
AKP gaat het simpelweg om een tweede ‘postmoderne’ staatsgreep. Daarmee balanceert Turkije op de
rand van een ernstige politieke crisis.
Sinds 1960 kende Turkije drie openlijke en een eerder verdoken (‘postmoderne’) staatsgreep (in 1997).
Al die tijd was het leger prominent aanwezig op het
politieke toneel. De macht van de Nationale Veilig-

—————
1
Hilal Elver. Lawfare and Wearfare in Turkey, april 2008 op www.merip.org/mero/interventions/elverINT.html
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heidsraad, het politieke controleorgaan van het leger,
is sinds kort wat afgebouwd. Dat neemt niet weg dat
de top van het leger altijd een belangrijker tegenstander was van de economische, politieke en sociale hervormingsagenda van de AKP. Voorlopig houdt de
legertop zich nog wat gedeisd. Daar zijn verschillende
verklaringen voor. Er is de strijd tegen de PKK waar
AKP en militairen elkaar lijken nodig te hebben (zie
verder). Maar dat naast het leger ook andere machtige actoren op het voorplan zijn gekomen, speelt zeker
ook mee. Zo zijn er de ondernemers, die niet echt
staan te wachten op een nieuwe machtsgreep vanuit
het leger. Dat zou de handelsrelaties met het Westen
behoorlijk kunnen verstoren en bovendien het EU-lidmaatschap verder in gevaar brengen. Arzuhan
Yalçindag, de voorzitter van TUSIAD, de belangrijkste
ondernemerslobby, reageerde alvast negatief op de
demarche van de machtige hoofdprocureur. Volgens
Yalçindag is het sluiten van partijen “niet verenigbaar
met de democratie”. Desondanks aanvaardden de
rechters op 31 maart 2008 de aanklacht, met een
grote kans dat het tot een veroordeling komt.
Daarmee zou het verbod op de partij die bijna de helft
van de kiezers vertegenwoordigt, een feit zijn.

Artikel 301
In de strijd om de hoofddoek kan de AKP eigenaardige genoeg rekenen op de steun van de extreemrechtse
Nationalistische Actiepartij (MHP). De steun van de
MHP is nodig om de vereiste parlementaire meerderheid te krijgen voor de grondwethervorming. Maar dat
het om allesbehalve een natuurlijke coalitie gaat blijkt
uit verschillende dossiers. In tegenstelling tot de AKP
is de MHP bijvoorbeeld fel tegenstander van EU-lidmaatschap. De MHP heeft zich ook altijd laten kennen
als de agressiefste tegenstander van elke opening richting Koerdische rechten en stelt zich onverzettelijk op
ten aanzien van Cyprus. De steun van de MHP om tot
de amendementen te komen om de grondwet voor de
hoofddoekenkwestie te veranderen, kwam er niet gratis. Het is dan ook geen toeval dat de AKP de belofte
om het beruchte artikel 301 uit de Turkse strafwet in
zijn huidige vorm te schrappen, niet is nagekomen. In
de plaats daarvan kwam er een cosmetische opsmuk,
waarvan alle mensenrechtenorganisaties zeggen dat
dit in de feiten niets zal wijzigen.
Onder Artikel 301 zijn tal van schrijvers, journalisten,
politici of academici vervolgd of veroordeeld omdat ze
publiekelijk het ‘Turk-zijn’, de republiek of het parlement, leger, etc. zouden hebben aangevallen of be-

ledigd. Volgens de officiële cijfers van de minister van
Justitie werden er maar liefst 1.189 mensen voor de
rechtbank gedaagd voor overtredingen zoals beschreven
in artikel 301. Zo werd ook de journalist Hrant Dink al
tot drie maal toe vervolgd omwille van zijn stukken over
de Armeens genocide. Het maakte hem tot een doelwit
van ultranationalisten. Dink werd in januari 2007 vermoord. De zoon van de vermoorde Hrant Dink, Arat,
werd zelf ook veroordeeld onder Artikel 301, wegens
het beledigen van de Turkse identiteit en kreeg daarvoor
1 jaar gevangenisstraf met opschorting.2
Achter deze heksenjacht schuilt het in Turkije breed
verspreide ultranationalisme. Dat heeft ook een verlengstuk in de ondergrondse wereld, zoals het onderzoek naar de ‘deep state’-organisatie Ergenekon begin
dit jaar heeft duidelijk gemaakt. Ergenekon is volgens
de eerste gegevens een paramilitaire structuur met
linken naar leger, politiek, media en gerechtelijk
apparaat, die nog een ver uitvloeisel zou zijn van de
Gladio-netwerken uit de Koude Oorlog (de gewapende
‘Stay behind’-groepen in tal van NAVO-landen met
linken naar leger en geheime diensten).3 De groep
zou de hand hebben in een aantal recente bomaanslagen (waaronder enkele die eerst aan de PKK werden toegeschreven) en moordpartijen. Er waren ook
plannen om de Nobelprijswinnaar literatuur, Orhan
Pamuk te vermoorden. Pamuk stelde net als Dink dat
er sprake was van een genocide tegen de Armeense
bevolking tijdens de eerste wereldoorlog.
Dat ook het leger zich nog altijd niet verzoend heeft met
de normale rol van een vrije pers, blijkt uit het feit dat
het verschillende keren werd verboden om verslag uit te
brengen over de Turkse militaire operaties tegen PKKbasissen. Zogezegd om de bevolking niet te demoraliseren met negatief nieuws, maar in werkelijkheid vooral
om het imago van het leger niet te schaden.4 Het verlangen om de pers te controleren wordt bewezen door
het lekken van twee rapporten in maart van dit jaar
waaruit bleek dat media en journalisten werden gerangschikt volgens de mate waarin ze akkoord gingen met de
regeringspolitiek. Vooraleer journalisten een vergunning
krijgen, wordt gekeken naar hun rangschikking met als
gevolg dat zij erg onder druk komen te staan om een
welbepaalde verslaggeving te doen.

Koerdische partijen en organisaties worden geviseerd
In haar rapport van 2007 bevestigt Human Rights
Watch (HRW) dat het triestig is gesteld met de vrije

—————
2
Attacks on the Press in 2007. Rapport van CJP (Committee to Protect Journalists) te consulteren op
http://www.cpj.org/attacks07/mideast07/tur07.html
3
Erenekon verwijst naar een legende over het ontstaan van het Turkse volk
4
Zie het rapport van Reporters sans Frontières : ‘Turkey – annual Report 2008 (zie : http://www.rsf.org/article.php3?id_article=25503)
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meningsuiting.5 Vooral de pro-Koerdische partij DTP
(Partij voor een Democratische Samenleving) zou volgens HRW het slachtoffer zijn van een “significant
gestegen” aantal gerechtelijke vervolgingen. Parlementairen van de DTP, die in de verkiezingen via
onafhankelijke kandidaten 22 zetels binnenrijfden,
zijn herhaaldelijk veroordeeld voor politieke uitspraken. Op dit ogenblik loopt er, net als tegen de AKP,
ook tegen de DTP een procedure voor het
Grondwettelijke Hof om de partij te verbieden wegens
“activiteiten tegen de soevereiniteit van de staat en
de ondeelbare eenheid van het land en de natie”.6
Een van de bekendste slachtoffers van die hele heksenjacht is voormalig parlementslid Leyla Zana, aan
wie het Europees Parlement in 1995 de Sacharovprijs toekende. Ze werd eerder al, eind 1994, als parlementslid veroordeeld omwille van een toespraak en
zat daarvoor met een aantal collega’s bijna negen jaar
in de gevangenis. In april van 2008 veroordeelde het
gerecht de Koerdische Zana opnieuw, ditmaal tot
twee jaar gevangenisstraf omdat ze “terroristische
propaganda” zou verspreid hebben. Het gaat om uitspraken op een politieke meeting, waarop ze zei dat
de Koerden drie leiders hebben, Massoud Barzani,
Jalal Talabani en Abdullah Öcalan.7 Een paar dagen
later zijn 53 Koerdische burgemeesters aan de beurt
met een veroordeling tot twee maanden gevangenisstraf. De feiten: in een brief vroegen ze de Deense
premier om de Koerdische zender Roj TV niet uit de
ether te halen.8 Turkije beschouwt de zender als een
‘terroristen-zender’ van de PKK. De straf is nadien
omgezet in een geldboete.
Hoewel de Kemalisten en ‘islamisten’ grondig met
elkaar in de clinch liggen over het toekomstige karakter van de Turkse staat en de rol van religie daarin, is
er een redelijke eensgezindheid in de aanpak van de
PKK. Iedereen is het er over eens dat het om een ‘terroristische’ organisatie gaat die hard moet worden
aangepakt. Dat loopt trouwens parallel met de visie
van de EU en de VS, die de PKK op de terroristenlijst
hebben geplaatst. Na een paar incidenten in oktober
2007, waarbij verschillende Turkse soldaten de dood
vonden, sprak Erdogan harde taal. Hij zorgde voor een
vrijgeleide aan het leger om de PKK over de grens in
het Koerdische noorden van Irak op te jagen. Dat verklaart wellicht ook waarom het leger zich de laatste
tijd vrij afzijdig houdt in de discussie over de hoofddoek en de grondwetsherziening. De AKP-regering zet
vooralsnog de Turkse regeringstraditie van de afgelopen decennia voort om elk Koerdisch streven in
dezelfde ‘terroristen’-hoek te duwen. Er gaat daarentegen bitter weinig energie naar de voedingsbodem

van het Koerdisch ongenoegen: de ook door de EU
gerapporteerde sterke inperking van de Koerdische
rechten en de vele discriminaties waarvan Koerden
het voorwerp zijn, zoals in het gebruik van de
Koerdische taal in het publieke leven.

Turkije in de Europese wachtkamer
De verschillende dossiers dreigen het Turkse lidmaatschap van de Europese Unie verder op de inmiddels
erg lange baan te schuiven. In haar voortgangsrapport
schrijft de Europese Commissie nogal ongerust over
het immense probleem van de mensenrechten in
Turkije. Ze wijst onder meer op de 330 vonnissen van
het Europese Hof voor de Rechten van de Mens waarbij in een jaar tijd telkens minstens een artikel van
het ‘Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden’ is geschonden,
een stijging in vergelijking met de vorige rapportageperiode. Veel van de zaken houden verband met de
vrije meningsuiting en met het bestaan van folterpraktijken. Rond verschillende mensenrechtendossiers ziet het Europese voortgangsrapport de mensenrechtensituatie er op achteruitgaan. Dat belooft
weinig goeds voor het vervullen van de politieke criteria, nodig om lid te worden van de Europese Unie.
Het is bijna tien jaar geleden dat de Europese leiders
op de top van Helsinki Turkijes kandidatuur om lid te
worden van de Europese Unie aanvaardden. Maar het
stond toen al in de sterren geschreven dat het een
langdurig proces zou worden. De toetredingsonderhandelingen zijn dan ook pas op 3 oktober 2005
effectief van start gegaan. Maar ook dan nog is de
effectieve toetreding van Turkije, om het met de woorden van Commissievoorzitter Barroso te zeggen, “niet
voor morgen en niet voor overmorgen”. Naast de problematiek van de mensenrechten en de onderdrukking van de Koerdische rechten, is vooral de Turkse
weigering om havens en luchthavens open te stellen
voor Cypriotische boten en vliegtuigen een doorn in
het oog. De kwestie heeft al geleid tot een opschorting van de gesprekken over een aantal hoofdstukken
van het zogenaamde Acquis. Nog een struikelblok ligt
dan weer in Europa zelf. Een aantal Europese lidstaten en partijen ziet in de komst van zowat 70 miljoen
nieuwe Europeanen een soort van islamitisch paard
van Troje. Vooral het Frankrijk van Sarkozy en
Oostenrijk doen moeilijk en overwegen zelfs Turkijes
lidmaatschap aan een referendum te onderwerpen.
De kloof tussen de EU en Turkije is zonder meer nog
altijd onoverbrugbaar.

—————
5
World Report 2008 (zie : http://hrw.org/englishwr2k8/docs/2008/01/31/turkey17727.htm)
6
Turkish Daily News, 13 juni 2008
7
Turkey jails Kurdish Nobel nominee, 10 april 2008. Zie: http://mwcnews.net/content/view/21595/0/
8
The International Herald Tribune, 15 april 2008
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Turkije glijdt weg in diepe
economische en politieke crisis
- M.C. -

Binnenkort zullen naar alle waarschijnlijkheid twee politieke partijen in Turkije, de pro-Koerdische Partij
voor een Democratische Samenleving (DTP) en de regerende Rechtvaardigheids- en Ontwikkelingspartij
(AKP), gesloten worden. Turkije gaat hierdoor maanden van politieke onzekerheid tegemoet en ziet de
tweedeling in de samenleving – tussen ‘gematigde moslims’ en ‘seculiere radicalen’ – groter worden.
Gevreesd wordt dat de sluitingen Turkije in een diepe economische en politieke crisis zullen storten waardoor de EU-toetreding verder weg is dan ooit.

Hervormingsgezinde partijen bedreigd
In november 2007 opende openbare aanklager Abdurrahman Yalcinkaya een rechtzaak bij het Grondwettelijk Hof waarin hij de sluiting eiste van de Partij
voor een Democratische Samenleving (DTP) en waarin
hij vroeg om 221 partijleden gedurende vijf jaar uit te
sluiten van deelname aan de politiek. Onder de 221
leden bevinden zich tevens negen van de twintig DTPparlementsleden. Politieke zwaargewichten van de partij, zoals Ahmet Türk, Selahattin Demirtas, Leyla Zana
en Diyarbakir burgemeester Osman Baydemir riskeren
daarmee een politieke ballingschap. Daarenboven eist
de openbare aanklager dat alle huidige leden van de
partij niet langer zouden kunnen deelnemen aan verkiezingen, noch onder de vlag van de DTP, noch onder de
vlag van een andere partij of als onafhankelijken. De
openbare aanklager beschuldigt de DTP ervan een politiek te voeren die strijdig is met de ‘soevereiniteit van de
staat en met de ondeelbare eenheid van het land en de
Turkse natie’. DTP is de vijfde pro-Koerdische partij die
dreigt verboden te worden: HEP, ÖDEP, DEP en HADEP
werden eerder al door het Turkse Grondwettelijk Hof
gesloten op basis van dezelfde aantijgingen. De kans is
dus vrij groot dat de DTP de volgende in het rijtje wordt.
In Turkije zijn, sinds de coup van 1960, al 26 politieke
partijen verboden. Amendementen op de grondwet,
naar aanleiding van de EU-toetredingsonderhandelingen, die het sluiten van politieke partijen moeilijker
moesten maken, hebben voorlopig nog geen vruchten
afgeworpen. Integendeel, in maart 2008 opende dezelfde openbare aanklager een rechtzaak voor het sluiten
van de regerende AKP en de uitsluiting van 71 van haar
leden, waaronder huidig premier Erdogan en President
Gül. De AKP wordt ervan verdacht het brandpunt te zijn

van antiseculiere activiteiten en dus het seculiere karakter van de Turkse staat te ondermijnen. Beide sluitingzaken werden door het Grondwettelijk Hof ontvankelijk
verklaard en daarmee is hun sluiting nakend.

De onveranderlijkheid der dingen
In het licht van het proces van de EU-Turkije toetredingsonderhandelingen, vormen deze juridische stappen
geen stappen vooruit, maar achteruit. Over de aanleiding
tot partijverboden in Turkije kan veel gezegd worden,
teveel voor het beslag van een artikel. Bovenal geven ze
echter blijk van een gebrek aan bereidwilligheid vanuit
een deel van het seculiere establishment om politiek te
zien als de arena van discussie tussen stemgerechtigde
burgers met verschillende visies, belangen en gevoeligheden. Uit de houding van de hoogste regionen van het
justitiële apparaat spreekt paternalisme en een fundamenteel wantrouwen ten aanzien van de burgerbevolking.
Maar het gaat verder dan dat. Delen van het gerechtelijk
apparaat en het leger zien zichzelf als de beschermers en
hoeders van een diepgewortelde kemalistische staatsideologie. Daarnaast zijn ze ervan overtuigd dat hun machtspositie in het gedrang komt door het succes van de islamistische politieke partijen en de Koerdische partijen.
Een dergelijke houding getuigt van een gebrek aan openheid om Turkije diepgaand te transformeren naar een
democratische en pluralistische republiek.

De houding van de Europese Unie
Turkije en Europa verschillen grondig van mening
wanneer het aankomt op de dreigende sluiting van de
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twee bovengenoemde partijen. Zowel vanwege het
Europees Parlement, de Europese Commissie als de
Raad van Europa kwam een duidelijk signaal dat de
sluiting van politieke partijen in Europa zeer ongewoon is. De enige gronden waarop partijen volgens de
Europese wetgeving gesloten kunnen worden is het
expliciet aanzetten tot geweld. Sinds het einde van de
Tweede Wereldoorlog zijn er dan ook nog maar drie
partijen verboden geworden. In het geval van de AKP
zou een sluiting van de partij zware gevolgen kunnen
hebben voor de voortgang van de toetredingsonderhandelingen. Wat de concrete gevolgen zouden zijn,
blijft onuitgesproken. Het is echter duidelijk dat de
Europese instellingen hiermee aan Turkije laten
weten dat zij achter de hervormingsgezinde regering
van de AKP staan. In tegenstelling tot bepaalde delen
van het Turkse establishment, zien de voorstanders
van een toetreding noch in de concrete politieke praktijken van de AKP, noch in die van de DTP een bedreiging voor de Turkse staat. De AK-regeringspartij verschilt immers zowel in haar discours als in haar politieke praktijken van haar voorgangers, onder leiding
van Erbakan. Het feit dat de pro-Koerdische DTP weigert om, op vraag van Turkije, de Koerdische
Arbeiderspartij (PKK) als een terroristische organisatie te bestempelen, neemt niet weg dat de DTP expliciet pleit voor een democratische, geweldloze oplossing van de Koerdische kwestie binnen de grenzen
van Turkije. Vanuit de EU maken ze zich duidelijk
veel meer zorgen over een dreigende sluiting van de
AKP, hun bevoorrechte onderhandelingspartner, dan
over die van de DTP. Wellicht vrezen ze bij de juridische lamlegging van de DTP eerder voor een verdere
radicalisering van de Koerdische beweging en een
groeiende steun voor de guerrilla van de PKK. En een
dergelijke vrees is natuurlijk niet onterecht.

Gevolgen van partijsluitingen
Verschillende Koerdische en Turkse intellectuelen in
Turkije, alsook leden van de Koerdische civiele
samenleving waarschuwen dat de sluiting van zowel
de DTP als de AKP ernstige gevolgen kan hebben voor
de relaties tussen de Turkse staat en de burgers van
Koerdische origine. Een verbod op deze partijen zou
immers betekenen dat het Zuidoosten van het land,
waar de meerderheid van de bevolking Koerdisch is,
geen enkele politieke vertegenwoordiging meer zou
hebben in het Turkse parlement. In juli 2007 is
immers 95% van de stemmen in die regio’s naar de
AKP en de DTP gegaan. Die partijen verbieden die
net het verschil hadden kunnen maken voor de huidige status quo over de Koerdische kwestie, kan door
de Koerden begrepen worden als het zoveelste teken
van afwijzing, verwerping door de Turkse staat. Het
kan, zoals de Koerdische mensenrechtenadvocaat
Sezgin Tanrikulu het verwoordde, bij veel Koerden het
geloof wegnemen dat er een politieke en democrati-

sche oplossing voor hun problemen mogelijk is, en
het kan het draagvlak voor gewelddadig verzet
opnieuw verbreden. In tegenstelling tot het sluiten
van politieke partijen is er net nood aan initiatieven
die mensen doen geloven in democratische oplossingen en hen het gevoel geven deel uit te maken van de
Turkse samenleving. Er zijn diepe wonden geslagen
en deze moeten nog steeds geheeld worden, zo niet
zullen de breuklijnen in de hoofden, en aan de grond,
groeien. Meer algemeen zal de sluiting van de regerende AKP er toe bijdragen dat fundamentele en
noodzakelijke hervormingen van de Turkse grondwet,
zoals een hernieuwde definitie van burgerschap, op
de lange baan zullen geschoven worden. Moslims in
Turkije, die als moslim deel willen uitmaken van het
publieke leven, zullen zich meer uitgesloten voelen
van de Turkse politiek en de Turkse staatsinstellingen.
Daarnaast zou het wantrouwen tussen mensen met
een seculiere levensstijl en mensen met een religieuze levensstijl nog kunnen toenemen.

Te verwachten politieke ontwikkelingen
Wat zal er nu concreet gebeuren wanneer de partijen
worden gesloten? Een uitspraak voor beide partijen is
voorzien in de zomervakantie of aan het begin van het
nieuwe schooljaar. Als er een verbod komt, wat voor
beide partijen hoogst waarschijnlijk wordt geacht, zullen beide partijen, als ze dat nog niet vroeger gedaan
hebben, nieuwe politieke partijen oprichten. Deze partijen zullen echter sterk verzwakt uit het proces
komen. Veel prominente politieke figuren riskeren
immers uitgesloten te worden van de politiek. Zo is het
mogelijk dat de ‘partij van Erdogan’ zijn populaire leider verliest en Turkije daarmee ook haar premier. (De
presidentspositie van Gül zal niet in gevaar komen,
omdat de president moet worden afgezet op gronden
van verraad.) De sluiting zal voor de DTP betekenen
dat de resterende elf volksvertegenwoordigers, die als
onafhankelijken werden verkozen, geen politieke fractie meer kunnen vormen in het parlement. Ook zij zal
haar meest prominente politieke figuren verliezen.
Wanneer er meer dan 5% van alle parlementsleden in
het Turkse parlement uit hun functie ontheven worden, een kans die vrij groot is gezien het aantal parlementsleden van de AKP en DTP die riskeren uitgesloten te worden, is er een grondwettelijke verplichting
om binnen korte termijn nieuwe parlementaire verkiezingen te organiseren. We mogen in het najaar van dit
jaar dus waarschijnlijk nieuwe verkiezingen verwachten. Misschien zullen de gemeenteraadsverkiezingen,
gepland voor maart 2009, zelfs gelijktijdig gehouden
worden met de parlementsverkiezingen. Over de uitkomst van die verkiezingen valt nu nog weinig te zeggen, al wordt er gespeculeerd dat zowel de AKP als de
DTP met de sluitingszaken wel eens stemmen zouden
winnen in plaats van te verliezen. Maar het blijft dus
afwachten geblazen.
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Turkse politieke hervormingen
onvoldoende
- Elisabeth Marescot -

In het kader van de EU-toetredingsonderhandelingen met Turkije stelde het Nederlandse
europarlementslid Ria Oomen-Ruijten (EVP-ED) op 21 mei 2008 het voortgangsrapport
over Turkije voor. Drie jaar geleden, op 3 oktober 2005, gingen deze toetredingsonderhandelingen van start. Men kan niet ontkennen dat Turkije sindsdien een zekere vooruitgang heeft geboekt. Een kandidaat-lidstaat mag in principe echter pas toetreden indien
zij voldoet aan de Criteria van Kopenhagen. Wat de politieke criteria betreft, is de
geboekte vooruitgang van Turkije in 2007 eerder mager te noemen. Hier geven wij een
Ria Oomenoverzicht van dit rapport dat, in het kader van de gevraagde hervormingen, met een grote
Ruijten,
Nederlands Euro- nauwkeurigheid de vinger op de belangrijkste gebreken van de Turkse Republiek legt.
parlementslid
(CDA)

Van in het begin dringt het rapport aan op de vestiging van een samenleving die geleid wordt door het
respect van de mensenrechten en de fundamentele
vrijheden opdat Turkije vreedzaam en stabiel zou worden. Zij toont haar teleurstelling door te stellen dat
nieuwe vertragingen in de hervormingen het ritme van
de onderhandelingen beïnvloeden.

Gelet op de glansrijke overwinning van de islamitische AK-partij bij de Turkse presidents- en parlementsverkiezingen, had het er alle schijn van dat de
democratie in 2007 de overhand zou krijgen op het
militaire establishment, dat geen moment onbenut
liet om zich in te mengen in het politieke proces. In
dit kader herinnert het voortgangsrapport eraan dat

Ontheemden
in Turkije
Provincies met aanzienlijke
concentraties van ontheemden
Provincies waar ontheemden
vandaan komen
Hoofdstad

‘Kaart van ontheemden in Turkije’
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de gewapende troepen absoluut en definitief de burgerlijke autoriteit moeten respecteren. De Unie dringt
erop aan om het militaire en het defensiebeleid aan
een volledige parlementaire controle te onderwerpen,
als ook alle uitgaven die aan hen toekomen.
In het rapport maakt men zich duidelijk zorgen over
het mogelijke verbod van de regerende Rechtvaardigheids- en Ontwikkelingspartij (AKP). De Europese
Unie wijst op het respect van de rechtsstaat en op de
uitslag van de parlementsverkiezingen. Wel werd het
beruchte artikel 301 gewijzigd. Volgens de Europese
verslaggevers kan men dit maar als een eerste stap in
de richting van een fundamentele hervorming
beschouwen. Zij adviseren dat dergelijke artikels, die
gebruikt kunnen worden om de vrijheid van meningsuiting in te perken, volledig uit de wetgeving moeten
worden geschrapt.

Koerdische kwestie
Men roept de Republiek Turkije op om voor de
Koerdische kwestie een duurzame oplossing te vinden
die gebaseerd moet zijn op « tastbare verbeteringen van
de mogelijkheden op cultureel, economisch en sociaal
vlak, inclusief de reële mogelijkheden om Koerdisch te
leren in het openbaar en in het privé-onderwijs en om
het te gebruiken in het openbare leven en in de toegang
tot de openbare diensten ; (de Europese Unie) vindt dat
een eventueel verbod van de Partij voor een
Democratische Samenleving (DTP) een politieke oplossing zou tegenwerken». De Europese Unie betreurt de
veelvuldige processen die tegen de Koerdische verkozenen en tegen andere verantwoordelijken worden aangespannen omdat zij zich in het Koerdisch hadden gesproken of omdat zij hun standpunt over de Koerdische
kwestie kenbaar hadden gemaakt. Onlangs resulteerden
de vervolgingen in een veroordeling van Leyla Zana, die
eerder reeds 9 jaar in de gevangenis zat, en van 53 burgemeesters van de DTP. De burgemeesters hadden de
Deense premier Anders Fogh Rasmussen in 2006 verzocht de in Turkije verboden Koerdische zender Roj TV
in Denemarken te laten uitzenden.
Ook veelbetekenend is de herhaling van haar vraag
aan de Turkse regering om werk te maken van een globaal kaderplan dat als doel heeft “de socio-economische en culturele ontwikkeling van het zuidoosten van
Turkije te promoten (Koerdische zone) waar meer dan
de helft van de bevolking nog steeds onder de armoededrempel leeft”. De rapporteur Ria Oomen Ruijten
heeft in haar voortgangsrapport de Europese Commissie verzocht om de regionale component van de
toegezegde hulp in het kader van de pre-toetreding te
koppelen aan de snelle uitwerking van een dergelijke
strategie. Daarbij vraagt men Turkije ook om de kwestie van de ontheemden op juridisch vlak op te lossen
en om hen eindelijk financiële hulp toe te kennen.
Men dringt voorts opnieuw aan op het feit dat Ankara
een nieuwe seculiere grondwet moet uitwerken. De
nieuwe grondwet zou moeten worden aangegrepen om
eindelijk de bescherming van de fundamentele rechten

De Koerdische politica Leyla Zana

van de vrouwen op te nemen en om te vermijden dat
men hen opnieuw zou opsluiten in het “algemene
zedelijke gedrag”. Het rapport stelt dat de civil society
bij het grondwettelijk proces moet betrokken worden.
Men moet het advies inwinnen van de politieke partijen, de etnische en religieuze minderheden en de sociale partners. Nogmaals herinnert het rapport eraan dat
de Turkse regering de kiesdrempel moet hervormen.
Het rapport doet ook aanbevelingen betreffende de
rechterlijke macht. Deze moet onafhankelijk en
onpartijdig zijn en minder onderhevig zijn aan externe druk. De verslaggever vindt dat Turkije moet verzekeren dat de interpretatie van de wetgeving aangaande mensenrechten en fundamentele vrijheden
conform de normen van het Europees Verdrag van de
Mensenrechten moet zijn. Zij merkt op dat men hierin niet zal slagen zonder een ambitieus recyclageprogramma van het gerechtelijk apparaat.
In het rapport drukken de Europese parlementsleden
ook hun bezorgdheid uit over de vijandigheid die leeft
onder bepaalde lagen van de samenleving (de diepe
staat) ten aanzien van minderheden. Deze vijandigheid uit zich in gewelddaden die gemotiveerd worden
door politieke of religieuze overtuigingen. Men wijst
hier nog eens op de moord op Hrant Dink en op drie
christenen in Malatya en tevens op racistisch geweld.
Men betreurt hier opnieuw de langzaamheid in het
proces die doet vermoeden dat er sprake is van een
partijdigheid en een zekere straffeloosheid die een
democratisch land onwaardig zijn. Men moedigt de
Turkse autoriteiten aan om vastberaden het onderzoek
naar de criminele organisatie Ergenekon voort te zetten opdat het criminele netwerk met vertakkingen tot
in de staatsstructuren ontmaskerd zou worden.
De Commissie wordt voorts verzocht om te analyseren
of de antiterrorismewetgeving en de wet op de politiebevoegdheden het imago van het land niet schaden. Ze vragen een onafhankelijke controle van de
detentiecentra.
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Voorts wordt de regering Erdogan gevraagd om de ontwikkeling van de culturele identiteit van al zijn burgers toe te staan en altijd binnen het kader van het
respect van de minderheden. Het rapport omvat
tevens elementen over de rechten van de vrouwen en
over de evolutie van de economie.
Wat de sociale cohesie betreft, vraagt het rapport aan
Turkije om haar campagne, met als doel de toename
van het aantal inschrijvingen van meisjes in de scholen en de toepassing van de schoolplicht, te intensifiëren. Daarnaast dringt de EU ook aan op de vermindering van de kinderarbeid.
De europarlementsleden herinneren Turkije eraan dat
zij de Europese normen moeten toepassen bij de uitvoering van projecten die een grote invloed hebben op
de omgeving. Zo werden en worden verschillende
dammen gebouwd in de Koerdische regio van Turkije,
die het historisch patrimonium bedreigen. Jammer
genoeg wordt er in het rapport gezwegen over de
rampzalige en schadelijke gevolgen die de constructie van dammen hebben. Zonder twijfel zijn deze
dammen nuttig voor de economie maar men mag bij
dergelijke ondernemingen de effecten voor de bewoners niet veronachtzamen. Zo moet men voorzien in
een nieuwe habitat voor de personen die gedwongen
werden of worden hun land te verlaten en moet men
hen een financiële vergoeding uitbetalen. Om negatieve effecten voor het milieu en voor de gezondheid
van de bewoners te vermijden, moet men goede effectenrapporten en omgevingsanalyses uitvoeren.

PKK
In het rapport wordt het geweld dat gepleegd wordt
door de Koerdische Arbeiderspartij (PKK) en door
andere terroristische groeperingen scherp veroordeeld. Men citeert hier het geval van Diyarbakir waar
in januari 2008 bij een aanslag die werd toegeschreven aan de PKK zes personen het leven verloren en
meer dan zestig personen gewond geraakten.
Persoonlijk vind ik dat de PKK, die door Turkije en de
EU als een terroristische organisatie wordt bestempeld, als een gewapende groepering beschouwd moet
worden. De PKK is een typische guerrillabeweging die
strijdt voor de bevrijding of de verbetering van de
levensomstandigheden van de bevolking die zij
beschermt. De PKK kiest immers altijd zorgvuldig
haar doelwitten uit en probeert vooral de Turkse overheid te treffen. Overal ter wereld hebben dergelijke
bewegingen ooit bestaan ; van Latijns-Amerika over
Europa tot in Zuid-Azië, en in sommige landen
bestaan er nog steeds guerrillabewegingen.
Men roept de PKK op om onmiddellijk een onvoorwaardelijk staakt-het-vuren af te kondigen en te
respecteren. Nochtans heeft de PKK al meerdere
keren een eenzijdig staakt-het-vuren afgekondigd maar
nog nooit is het Turkse leger hierop ingegaan. In
dezelfde lijn roept het rapport de Turkse regering op
om zich niet te engageren in buitensporige militaire
operaties die het Irakese grondgebied schenden. Men

vraagt het onmiddellijke respect van de territoriale
integriteit van het land, van de mensenrechten, van
het internationaal recht en om erop toe te zien dat burgerdoden zoveel mogelijk vermeden worden. Tijdens de
laatste campagne van het Turkse leger in de winter van
2007-2008, die zogezegd gericht was tegen de PKK,
werden immers ook dorpen gebombardeerd, ziekenhuizen vernietigd en vee gedood. Daarnaast moedigt
men de Turkse overheid aan om maatregelen te nemen
om de samenwerking met de Koerdische Regionale
Regering van Irak te ontwikkelen.
Het rapport spreekt over de regionale kwesties en de
internationale betrekkingen. Hier onderstreept men
het belang van een globale regeling voor de kwestie
Cyprus. Alhoewel men de twee gemeenschappen feliciteert met het akkoord dat zij op 21 maart 2008 sloten, herinnert men Turkije eraan dat de terugtrekking
van de Turkse troepen uit Cyprus een globale regeling
van de Cypriotische kwestie zonder twijfel zou vergemakkelijken.
Aangaande het buurland Armenië vraagt men Turkije
nogmaals om een einde te maken aan de economische blokkade en zijn grenzen met Armenië te heropenen. Men roept Turkije en Armenië tevens op om
een verzoeningsproces op te starten waarin men de
gebeurtenissen uit het verleden openlijk zou bespreken. Wat niet expliciet vermeld wordt in het rapport is
het feit dat Turkije nog steeds ontkent dat de
Armeense genocide werd georkestreerd door de
‘Jonge Turken’. Mijns inziens moeten de Turkse autoriteiten als een ware volgroeide democratie niet proberen om de fouten af te schuiven op het Ottomaanse
Rijk. In 1915 werd het Ottomaanse Rijk immers
geleid door de Jonge Turken die vanaf 1913 een duidelijk pan-islamitische en pan-Turkse koers vaarden
en duidelijk niets meer wilden weten van het multietnische en multireligieuze karakter van het
Ottomaanse rijk. Turkije zou hierin het voorbeeld van
Duitsland moeten volgen. In Duitsland heeft men
erkend dat zij de tol van de Shoah zal moeten dragen
en dat het oneerlijk zou zijn om alle schuld in de
schoenen van Hitler en zijn kompanen te schuiven.
Men mag trouwens niet vergeten dat een deel van de
Koerdische stammen heeft deelgenomen aan deze
genocide. De Koerden hebben echter wel publiekelijk
hun schuld toegegeven bij monde van hun officiële
vertegenwoordiging, de ‘khoyboun’, tijdens de verzoeningsconferentie met de Armeniërs in oktober 1929.

EU-Turkije
De rest van het rapport behandelt de betrekkingen
tussen de EU en Turkije. Men spreekt er over het feit
dat Turkije de draaischijf in Eurazië is waardoor zij
één van de belangrijkste immigratieroutes naar
Europa vormt. Men verheugt zich ook over het feit dat
Istanbul is aangewezen als Europese culturele hoofdstad van 2010.
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Interview met mensenrechten- en vredesactivist
Zarafshan Nasser
- Ludo De Brabander -

Zarafshan Nasser is een advocaat en mensenrechtenactivist uit Teheran. Onlangs nam hij de verdediging
van een groep studenten die gearresteerd werden op 7 december 2007, de Dag van de Student en tevens
jaarlijkse herdenkingsdag van de moord op drie studenten na de coup tegen premier Mossadeq in 1953,
op zich. Zijn job is niet zonder risico’s. Daarnaast is hij tevens één van de mensen achter het Platform ‘No
War on Iran’. We spraken hem tijdens de Wereldvredesraad in Caracas.
Politiek bedrijven in Iran houdt risico’s in. Dat ondervond Zarafshan Nasser, advocaat en mensenrechtenactivist uit Teheran. In de woelige periode voor en kort
na de Iraanse revolutie was hij professor economie
aan de universiteit. De islamisering noopte hem zijn
ontslag te nemen. Hij zou voortaan als advocaat door
het leven gaan met zijn diploma rechten dat hij eerder behaalde in Parijs.
Geleidelijk zou hij zich toeleggen op het
verdedigen van dissidenten: politici, intellectuelen, studenten…. Een achttal jaar
geleden beet hij zich vast in een zaak van
vermoorde dissidente intellectuelen.
Volgens hem wees alles in de richting van
de veiligheidsdiensten. De zaak geraakte
in de media en groeide uit tot een schandaal, bekend als de ‘kettingmoorden’.(1)
De verantwoordelijke minister zag zich
Zarafshan
verplicht een verklaring te verspreiden en
wilde zich ervan afmaken door vaag te verwijzen naar
enkele ‘elementen’.
Kort daarop werd hij onder druk gezet om de hele
affaire te laten rusten. Hij weigerde en dus werd hij
gearresteerd wegens het voeren van propaganda tegen
de staat en verder onder druk gezet. Wanneer duide-

lijk werd dat hij niet van plan was om toe te geven
werd hij beschuldigd van wapenbezit, neergelegd en
gevonden in zijn kantoor. Hij werd veroordeeld tot 5
jaar gevangenis die hij volledig uit heeft gezeten.
Negen maanden geleden kwam hij vrij. Dankzij een
internationale campagne van advocatenverenigingen
en mensenrechtenorganisaties kon hij het werk hervatten. Hij staat nu in voor de verdediging
van een groep studenten die gearresteerd
zijn op de 16e Azar - Dag van de Student
(7 december 2007) – een jaarlijkse herdenkingsdag naar aanleiding van drie vermoorde studenten na de coup tegen premier Mossadeq (1953). Sinds de jongste
protestbijeenkomst riskeert een aantal
studenten de doodstraf.
Zarafshan Nasser is een van de mensen
achter het platform No War on Iran. Hij
Nasser
kent het milieu van studenten-, vrouwen-,
en linkse vakbondsbewegingen zeer goed. We ontmoeten hem tijdens de bijeenkomst van de
Wereldvredesraad in Caracas. Hij ziet de post-revolutionaire periode verlopen in drie fases.
“De olieprijzen gingen in 1973 en 1979 de hoogte
in. Daardoor kon de Sjah niet alleen heel wat projec-

—————
(1) Het gaat om een reeks van moorden en verdwijningen waarbij de slachtoffers voornamelijk critici waren van het Iraans regime.
Hoewel het begrip ‘kettingmoorden’ werd gebruikt voor de dood van vijf mensen in 1998, gaat het in werkelijkheid over veel
meer gevallen (een tachtigtal) over een langere tijdsspanne. De moorden werden gepleegd via verkeersongevallen, messteken,
vergiftigingen, e.a. Uiteindelijk zijn er een aantal agenten van het ministerie voor inlichtingendiensten veroordeeld, maar de
Iraanse oppositie vermoedt dat een aantal hoge politici en mensen van de conservatieve clerus achter de moorden zit. Deze wijzen op hun beurt dan weer met de vinger naar buitenlandse krachten en Israël als verantwoordelijken voor de misdaden.
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ten verwezenlijken en extra werkgelegenheid scheppen, maar ook het staatsapparaat uitbreiden en regionale ambities koesteren. Toch groeide de kloof tussen
de rijke toplaag en de arme onderklasse en namen de
spanningen toe. Op dat ogenblik waren er hoofdzakelijk twee guerrillagroepen actief: ter linkerzijde de
Fedayeen met daarnaast de Volksmujahedeen (islamitisch met Marxistische invloeden). De VS begrepen
dat de politieke situatie uit de hand begon te lopen.
Toen bleek dat de Sjah niet aan aftreden dacht en de
guerrillabewegingen geen optie waren, begonnen
Britten en Amerikanen de mollahs te steunen.
Uiteindelijk verscheen Khomeini op het toneel als leider van de conservatieve clerus. Deze wist ook de
steun van het wanhopige volk te verwerven. Dit vormde het begin van de eerste fase.”
Ayatollah Khomeini installeerde een autocratisch en
repressief islamistisch regime, reden waarom het volk
na verloop van tijd nog weinig enthousiasme voor de
revolutie zou tonen?
“Klopt. Khomeini kwam aan de macht omdat het volk
dacht dat hij hen zou helpen. Maar na een paar jaar
werd het repressieve karakter steeds duidelijker.
Organisaties die - al dan niet terecht - gelieerd werden aan de toen actieve guerrillagroepen werden hard
aangepakt. Er waren dagen dat er tegen de honderd
doden vielen. Ook voormalige medestanders, zoals exminister-president Mehdi Bazargan en Abdolhassan
Bani Sadr (ex-president) geraakten in conflict met de
hoogste religieuze leider en diens entourage.
Geleidelijk aan kwam de bevolking tot het besef dat
Khomeini’s politieke ideeën weinig voeling vertoonden met de echte problemen van de 21ste eeuw.”
Khomeini verloor aan populariteit maar na zijn dood in
1989 hielden zijn opvolgers de essentie van de islamitische revolutie in stand.
“Ja, zeker voor een geruime tijd. Er volgde een overgangsfase waarbij president (Ayatollah) Ali Khamenei
de nieuwe ‘Leider van de Revolutie’ werd en
Rafsanjani zijn opvolger als president. Het is pas met
de verkiezing van de zogenaamde reformist
Mohammad Khatami (in 1997) dat de eigenlijke
tweede fase aanbreekt. Ik zeg zogenaamd omdat hij
zijn politieke macht niet van onderuit heeft opgebouwd. Hij was iemand van de politieke top, een voormalige topfunctionaris van het regime. De hervormingen die hij poogde door te voeren, kwamen met andere woorden vanuit het machtssysteem zelf. Dat neemt
niet weg dat de bevolking hem erg verwelkomde. Hij
kreeg 22 miljoen van de in totaal 28 miljoen stemmen achter zijn naam. Vooral vrouwen en jongeren

stelden hun hoop op de door hem beloofde hervormingen. Hij bleef twee ambtstermijnen aan. Tijdens
zijn eerste termijn werd al duidelijk dat hij het systeem niet wezenlijk wenste te veranderen. Omdat
Khatami zelf uit het systeem kwam was hij een zeer
gematigd en voorzichtig hervormer.”
Klopt het dan niet dat de hervormingen op niets uitliepen
omdat ze op tegenstand stuitten van de conservatieve
clerus?
“Het is dubbel: Khatami wilde niet én hij kon niet. De
remmende oppositie van conservatieve geestelijken
vormt dus slechts een gedeeltelijke verklaring. Ook zonder die oppositie zou Khatami geen ernstige hervormingen hebben doorgevoerd. De meerderheid van de bevolking heeft er wel acht jaar over gedaan om dat in te
zien. Uiteindelijk was het resultaat van dit alles dat de
mensen zwaar ontgoocheld waren. Die ontgoocheling
ging gepaard met een zekere vorm van apathie. Mensen
wilden het land uit of verloren hun interesse in de politiek. Er kwam een fase van depolitisering, het moment
dat Ahmadinejad het roer overneemt.
De depolitisering is dan ook de verklaring dat iemand als
Ahmadinejad zo gemakkelijk aan de macht geraakte?
“Eerst en vooral over die verkiezingen. De keuze blijft
uiteraard beperkt omdat iemand die zich buiten het
systeem bevindt zich ook niet kandidaat kan stellen.
Ahmadinejad sprak ook het armere deel van de bevolking aan met zijn sociaal programma en vooral ook uit
verzet tegen mensen zoals Rafsanjani die zich vanuit
hun politieke machtspositie heel erg verrijkten. In het
begin was Ahmadinejad bijna een attractie omdat hij
zijn mond durfde opendoen en dingen zei waarover
anderen zich niet durfden uitspreken. Hoewel nu
blijkt dat ook Ahmadinejad de verwachtingen niet kan
inlossen zit hij toch vrij stevig in het zadel. Hij kan
rekenen op de goed georganiseerde Revolutionaire
Wachten en de paramilitaire Basjij (een soort volksleger van vrijwilligers, nvdr).
Uiteindelijk zouden ook de gebeurtenissen in Irak de
politieke situatie in Iran beïnvloeden. De gewone
mensen zagen dat zelfs een dictator met een lange
staat van dienst, zoals Saddam Hoessein, van de
troon kan worden gestoten. Er waren dan ook sommige Iraniërs die danig gedesillusioneerd waren en hun
hoop plaatsten op buitenlandse machten of bepaalde
regionale ontwikkelingen om verandering te krijgen in
de politieke situatie in Iran. Onder andere de royalisten lieten meer van zich horen in de hoop aanhang te
winnen voor de terugkeer naar de monarchie. Maar
met de chaotische bezetting van Irak heeft iedereen
wel begrepen dat dit echt geen optie is voor Iran.”
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Toch beweegt er een en ander, vooral in studentenkringen.
“Uit al die illusies ontstond ongeveer twee jaar geleden een nieuwe beweging van studenten, vrouwenorganisaties, arbeiders en andere sociale groepen die
zich begonnen te realiseren dat het noodzakelijk is
om zich te organiseren en een populaire basis uit te
bouwen om tot werkelijke verandering te komen. De
belangrijkste studentenbeweging, het ‘Bureau voor de
Versterking van de Eenheid’, was eigenlijk een creatie
van de regering. Eind jaren negentig stond de organisatie achter de hervormingen van de regering van
Khatami. Maar geleidelijk aan ontwikkelde zich uit
die organisatie een onafhankelijke studentenbeweging met studenten van vooral linkse signatuur. Dat is
ook de reden waarom het regime de studenten meer
en meer viseert en de repressie tegen hen toeneemt.”
Zoals eind vorig jaar toen enkele tientallen studenten
zijn gearresteerd?
“Elk jaar is er de zogenaamde ‘Studentendag’ volgens
de Perzische kalender ‘16 Azar’ (7 december). Het is
een jaarlijks terugkerende protestdag die gehouden
wordt sinds de door de VS-gesponsorde coup tegen
Mossadeq in 1953 (‘operation Ajax’, nvdr) die tot
doel had de positie van de Sjah te verstevigen en de
daarop volgende dood van drie studenten. Tijdens de
laatste 16 Azar (in 2007) was de reactie van het regime ongemeen fel. Meer dan 100 studenten afkomstig
van verschillende universiteiten werden aangehouden. Vandaag zitten er nog altijd een dertigtal vast en
voor een deel van hen dreigt de doodstraf.”
Hoe zit het met de andere sociale bewegingen?
“Ik kan natuurlijk niet voorspellen hoe de toekomst er
uit zal zien, maar ik ben hoopvol gestemd, want
behalve de studenten beweegt er ook in andere sociale bewegingen iets. De laatste drie tot vier jaar is er
ook een arbeidersbeweging aan het groeien. Er zijn nu
onafhankelijke vakbonden, ook al worden ze niet
getolereerd. De regering erkent alleen de officiële
vakbonden. Daarnaast is er de zeer divers gestructureerde vrouwenbeweging. Zo zijn er organisaties die
zich vooral keren tegen het verplicht dragen van de
hoofddoek. Voor arbeidersvrouwen is de economische
situatie of de gebrekkige gezondheidszorg dan weer
een reden om zich te organiseren en daar eisen rond
te stellen. Maar er zijn ook gevaren die opduiken.
Vorig jaar is uitgekomen dat sommige van die bewegingen werken met middelen afkomstig uit de VS, en

dat is uiteraard voldoende om in diskrediet te geraken. Samen met het optreden van het regime, maakt
dit dat er ook wel een probleem van wantrouwen is.
Iran bevindt zich in een complexe en snel veranderende context die ook voor sociale bewegingen bepalend is. Het afgelopen jaar had ons land met een
enorme inflatie te kampen, waarbij de prijzen met
een factor drie stegen, ook al zeggen de officiële cijfers dat het veel minder is. Er zijn wel stijgende olieinkomsten, maar die komen niet bij het gros van de
bevolking terecht.”
We hebben het er nog niet echt over gehad: onvermijdelijk wordt de binnenlandse politieke situatie heel sterk
beïnvloed door de krachtmeting met de Verenigde
Staten.
“Kijk, in dat verhaal zijn de Amerikanen volgens mij
meer geïnteresseerd in de enorme Iraanse markt en
de bodemrijkdommen dan in het vermeende nucleaire kernwapenprogramma.
De VS-regering moet niet te hoog van de toren blazen.
India, Pakistan en Israël beschikken over nucleaire
wapens. Er staan duizenden nucleaire wapens opgesteld in de wereld. Het gaat niet om de nucleaire
wapens op zich, wel over het onder VS-controle plaatsen ervan. Voor de gewone Iraniërs is elke
Amerikaanse bemoeienis onaanvaardbaar. Ze hebben
de Amerikaanse coup van de jaren vijftig nog niet vergeten. De VS zijn vooral op zoek naar een rechtvaardiging om de confrontatie met het Iraanse regime aan
te gaan. Volgens Mohamed El-Baradei (het hoofd van
het Internationaal Atoomenergieagentschap, nvdr.) is
er niets dat wijst op een actief nucleair wapenprogramma. Herinner je ook het zogenaamde programma
voor massavernietigingswapens in Irak dat achteraf
een grote luchtbel is gebleken. De VS zoeken vooral
een legitimatie om vijandige regimes aan te vallen.
Gisteren was dat het communistische gevaar, dan
mensenrechten en democratie, dan de strijd tegen
het terrorisme en nu de nucleaire wapens. Je kan dat
toch niet serieus nemen. Hoe kan je nu geloven dat
de VS pro-democratie zijn? De Iraniërs weten beter
dan wie ook dat de VS de Taliban met de hulp van de
Pakistaanse inlichtingendiensten en Saoedisch geld,
groot hebben gemaakt. De bevolking is niet tevreden
met Ahmadinejad, maar ze wil zeker niet dat de VS
doen wat ze in Irak hebben gedaan.”

Bron: Uitpers, nr 98, 9de jg., mei 2008
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Nieuwe perswet
in Koerdistan veroorzaakt
onrust
- Lieve Driesen -

Journalisten in Iraaks Koerdistan vrezen dat de nieuwe mediawet hen zal beletten om over bepaalde gevoelige kwesties te berichten. Het Committee to Protect Journalists schreef onlangs in haar tijdschrift1 dat de
toegenomen assertiviteit van de onafhankelijke pers tot gevolg heeft dat journalisten die kritiek hebben op
Barzani, Talabani of andere hoge ambtenaren steeds meer het voorwerp worden van willekeurige arrestaties, intimidatie en geweld.
Internationaal heeft Iraaks Koerdistan zich een imago
weten te creëren van een regio waar de pers, in tegenstelling tot zijn buurlanden, erg vrij is. De belangrijkste politieke partijen van de regio – de Koerdistan
Democratische Partij (KDP) van president Masoud
Barzani van de Koerdistan Regionale Regering (KRG)
en de Patriottische Unie van Koerdistan (PUK) van de
Irakese president Jalal Talabani – worden regelmatig
onder vuur genomen door een kleine onafhankelijke
pers. Geregeld publiceren zij gewaagde artikels over
overheidscorruptie, slecht beleid, sociale ziektes en
mensenrechtenschendingen. De toenemende assertiviteit van de onafhankelijke pers heeft de laatste drie
jaar met zich meegebracht dat journalisten die zich
kritisch durven uitlaten over Barzani, Talabani of
andere hooggeplaatste ambtenaren steeds vaker te
maken krijgen met overheidsrepressie. Minstens drie
journalisten werden reeds opgepakt en aangevallen
door verdachte agenten of sympathisanten van de
regering. Talrijke andere journalisten werden afgetuigd en voortdurend bestookt. Kritische journalisten
die zich hebben uitgesproken tegen de Koerdische
leiders werden vastgehouden door veiligheidsdiensten
en vervolgd overeenkomstig de strafwetgeving die nog
dateert uit de Baath-periode en strenge straffen voorschrijft voor smaad en laster.
De Amerikaanse ngo Committee to Protect Journalists
(CPJ) heeft in oktober en november 2007 een factfinding mission geleid in Erbil en Sulaymania. Een
voormalige leider van de PUK, Nawshirwan Mustafa,
die zijn eigen krant en tv-station opstartte, zei in een
interview met CPJ: “Wanneer je geconfronteerd wordt
met sociale en politieke problemen, heb je twee
opties: ofwel voer je veranderingen door ofwel kan je

de journalisten de mond snoeren”. Mustafa vreesde
dat de haviken binnen de partijleiding zullen opteren
voor het tweede. Anderzijds klaagden regeringsjournalisten in een gesprek met CPJ over het gebrek aan
professionele ervaring van vele reporters. Het CPJ
beaamt dat de Iraaks-Koerdische pers niet voldoende
geprofessionaliseerd is. Onafhankelijke kranten moeten het dan ook stellen met beperkte budgetten en
kiezen vaak voor medewerkers die weinig of geen
opleiding hebben genoten.
Met zijn relatief stabiele regering en zijn economische boom wordt Iraaks Koerdistan door vele internationale waarnemers als een succesverhaal beschouwd. De spanningen tussen de leidende Koerdische partijen en de onafhankelijke pers zullen
ondanks de economische groei in de nabije toekomst
niet afnemen. Het economisch succes is immers relatief: de regio heeft nog steeds te kampen met een
hoge inflatie, met armzalige openbare diensten, economische ongelijkheden en met de steeds opnieuw
weerkerende beschuldigingen van overheidscorruptie.
Dit alles is reden voor de onafhankelijke pers om de
machtige politici te bekritiseren.

Nieuw medialandschap
Sinds 1991 is de noordelijke Koerdische regio van
Irak in feite autonoom. Onder Saddam Hussein was
de traditionele Koerdische landbouwgemeenschap
onderontwikkeld. Vanaf de jaren negentig zien we dat
de economie meer vertrouwen stelde in de bouwsector, de tertiaire sector en de regering.
De eerste tien jaar van de feitelijke Koerdische auto-

—————
1
Zie The Other Iraq in het tijdschrift van CPJ Dangerous Assignments, nummer van de lente-zomer 2008.
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nomie stonden de media onder controle van de twee
leidende Koerdische politieke partijen. Van kritiek op
het doen en laten van de regering was er toen nog
bijna geen sprake. In 2000 richtte een groep intellectuelen uit Sulaymania, gelegen in de door de PUK
gedomineerde regio, de eerste onafhankelijke krant
op, Hawlati (burger) genaamd. Het dagblad zou al
snel de populairste krant van de regio worden. Voor de
eerste maal werden de regeringspraktijken kritisch
onder de loep genomen. Vandaag wordt Hawlati
beschouwd als de meest gelezen krant van de regio
met een oplage van 20 000 exemplaren. Daarna
schoten andere onafhankelijke mediabedrijven als
paddestoelen uit de grond. De meeste kranten opereerden vanuit de relatief liberale PUK-regio, gelegen
in het oostelijke deel van Iraaks Koerdistan. Zo
bestaat er nu naast Hawlati ook Awene en Rojnama,
het dagblad van Nawshirwan Mustafa. De scherpste
kritiek is te vinden op online tijdschriften, waaronder
Kurdistanpost dat in Zweden gevestigd is.
Op internationaal vlak werd de persvrijheid in Iraaks
Koerdistan voor de eerste maal ter discussie gesteld
toen de autoriteiten in Erbil de OostenrijksKoerdische schrijver Kamal Sayed Qadir aanhielden
en hem na een kort proces veroordeelden tot 30 jaar
gevangenisstraf voor artikels die hij in de Kurdistanpost had geschreven. Alhoewel hij vijf maanden
later werd vrijgelaten, was deze excessieve vervolging
in de ogen van vele journalisten een veeg teken.
Volgens het onderzoek van CPJ zijn er sindsdien minstens zeven journalisten aangehouden, werden er drie
veroordeeld tot gevangenisstraffen en werden verschillende journalisten het slachtoffer van geweld.
Zo werd in april 2007 Nabaz Goren, een medewerker
van verschillende kranten zoals Hawlati en Awane,
opgepakt door vijf mannen in militair uniform en
gewapend met Kalashnikovs. Op het moment dat hij
de Writers Union Club in Erbil verliet, werd hij door
hen in een pick-up geduwd. Hij werd geblinddoekt en
gedurende vier uur rondgereden. Uiteindelijk hebben
de duistere figuren hem achtergelaten in een verlaten
gebied waar hij met een metalen staaf en met geweren werd bewerkt. Men waarschuwde hem dat hij
moest stoppen met werken. “Indien jij doorgaat, zullen wij doorgaan,” zei één van de mannen. Goren vermoedt dat hij werd aangepakt wegens zijn kritische
artikels aan het adres van premier Nechirvan Barzani
en president Masoud Barzani.
De journalisten die het doelwit zijn geworden van intimidatie, mishandelingen en arrestaties, zien een officiële hand achter deze aanvallen. Toen CPJ ambtenaren hierop aansprak, ontkenden zij elke betrokkenheid van de overheid. In februari kreeg CPJ een antwoord op haar vragen vanwege het hoofd van het
ministerie van buitenlandse zaken van de KRG: “De
bescherming van het recht op vrije meningsuiting is
een prioriteit van deze regering. (…) Ik hoop dat het
onderzoek zal leiden tot de vervolging van de daders”.

Mediawetgeving
De arrestaties van journalisten als Ahmet Mira van het
maandblad Livin of van Hawez Hawezi van Hawlati
gebeurden op basis van de bestaande strafwetgeving
die dateert uit de periode van de Baath-partij. Artikel
433 criminaliseert smaad en voorziet in boetes en
gevangenisstraffen voor de overtreders. Vaak wordt dit
artikel ingeroepen om journalisten te bestraffen. De
rechtbanken in Koerdistan worden bovendien bevolkt
door erg loyale rechters die werden aangeduid door de
partijbonzen en die reeds zware verdicten hebben uitgesproken tegen journalisten.
De groeiende kritiek op de bestaande mediawetgeving
uit 1969, zette de KRG in 2007 aan om de wetgeving
te liberaliseren. In december 2007 werden de voorgestelde liberaliseringen door het parlement reeds teruggeschroefd. Het wetsvoorstel dat op 6 januari in het dagblad Rojnama werd gepubliceerd stipuleerde erg hoge
boetes van drie tot tien miljoen Irakese dinar (2450 tot
8200 Amerikaanse dollar). In het voorstel werd tevens
voorzien in een halfjaarlijkse schorsing van kranten die
vage overtredingen begingen als ‘de veiligheid verstoren’,
‘angst verspreiden’ of ‘terrorisme aanmoedigen’. Gezien
de beperkte financiële middelen van de onafhankelijke
media, zouden dergelijke boetes voor verschillende kranten het einde hebben betekend. Toen deze nieuwe
mediawet een storm van kritiek oogstte, besloot president Barzani met een veto deze controversiële maatregelen tegen te houden en stuurde hij het wetsvoorstel
terug naar het parlement. Een parlementair comité van
de KRG is inmiddels amendementen aan het schrijven
op het controversiële wetsontwerp dat vorig jaar door de
parlementsleden van de KRG werd goedgekeurd. De
voorzitter van het parlementair comité, Kareem Bahri,
verklaarde dat het comité wetswijzigingen had voorgesteld die de journalisten tegen gevangenisstraffen zou
beschermen. Daarnaast zou het comité volgens Bahri in
het wetsontwerp ook voorzien in een verbod op artikels
die de religieuze overtuigingen of openbare zeden beledigen of een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid. Ook zou het comité overwegen om het publiceren
van artikels over bepaalde prominente figuren illegaal te
maken tenzij “het artikel in het openbaar belang is”.
Ongetwijfeld zijn de Irakese Koerden er sinds hun
bevrijding van Saddam Hussein in geslaagd om een
dynamische mediasector te ontwikkelen. Deze positieve stappen worden echter ondermijnd door de toenemende overheidsdruk op de onafhankelijke pers.
Indien de Koerdische leiders werkelijk een democratisch voorbeeld voor de rest van het Midden-Oosten
willen zijn, moeten zij werk maken van het recht op
vrije meningsuiting. De Koerdische leiders zouden
krachtdadig moeten optreden tegen de gewelddadige
aanvallen op de pers. Ze moeten dringend paal en
perk stellen aan de vervolgingen en arrestaties van
reporters en aan de restrictieve persmaatregelen.
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Koerden
in internationale hinderlaag
- Medeni Ferho -

In het Midden-Oosten is een politieke aardbeving bezig. Terwijl onschuldige mensen omkomen in bombardementen, onderhandelen de groten der aarde over hun toekomst. De geheime agenda’s worden verborgen
onder stapels papieren van diplomaten. Hun bedrieglijke plannen en projecten kunnen gevaarlijke valstrikken worden voor de Koerden. Indien de Koerdische politieke leiders niet opletten zou hun toekomst er
wel eens heel somber kunnen uitzien. Ze moeten nu toch weten dat de vijanden van het Koerdische volk
traditioneel al hun pijlen op de Koerden richten en een potentieel rooskleurige toekomst voor de Koerden
willen kapotschieten.
De bloedige aanslagen in Shengal1, de rapporten2
over de kwestie Kirkoek en de militaire operaties
tegen de Koerdische guerrilla3 bewijzen dat de
Koerden op hun grondgebied, dat verdeelt is over vier
landen, in gevaar zijn. De vier landen – Turkije, Iran,
Syrië en ook het huidige Irak - met een Koerdische
minderheid werken samen om de Koerdische vrijheidsstrijd de kop in te drukken. Ook
het huidige Irak verleent haar stilzwijgende medewerking aan de strijd tegen
de Koerden. Niemand kan nog ontkennen dat de Irakese regering in Bagdad
de aartsvijanden van het Koerdische
volk heeft geholpen in hun strijd tegen
de Koerden. Uit de recente gewelddadige acties tegen de Koerden kan men
alleen maar afleiden dat Bagdad en
Ankara samenspannen tegen de
Koerdische verzetsstrijders.
Tarik Hemo zegt in een opiniestuk “als
Steffan De
deze onverschilligheid blijft aanhouden, zal Shengal niet meer als een Koerdische regio
beschouwd worden.” Hierover moet men nadenken.
Shengal, dat nog onder de bevoegdheid van de centrale regering in Bagdad staat, blijft niet gespaard van
het geweld van de rest van Irak.
Nu wordt er druk gediscussieerd over het rapport van
Stefan De Mistura, de speciale vertegenwoordiger
voor Irak van de VN-secretaris-generaal. Maar ook de

reactie van de Irakese parlementsvoorzitter Azîz
Tayfur over de uitspraken van de speciale Turkse
gezant Murat Ozcelik zijn zorgwekkend. Hij zei hierover:“Turkije respecteert Irak niet. Murat Ozçelik, de
speciale gezant van Turkije, heeft in Bagdad, een ontmoeting gehad met de eerste minister, de president
en parlementaire fracties. Enkel de Koerdische fractie heeft hij niet willen ontmoeten. De
Turkse vertegenwoordiger heeft de fracties van de Arabieren, de sji’ieten en de
soennieten gevraagd geen enkele toegeving te doen aan de eisen van de
Koerden. Dit kan men niet als een
vriendschappelijke relatie beschouwen.
Hiermee steekt men op een bedrieglijke manier de dolk in de rug”.
In artikel 140 van de nieuwe Iraakse
Grondwet (oktober 2005) werd vastgelegd, dat de gevolgen van de arabiseringspolitiek teruggedraaid zullen worMistura
den - de zogeheten normalisering. In
het kader daarvan kunnen gedeporteerde Koerden,
Turkmenen, Assyriërs en anderen naar hun oorspronkelijke woonoorden terugkeren. Omgekeerd dienen
Arabische kolonisten - financieel gecompenseerd - uit
het gebied te vertrekken. Tevens moest volgens artikel 140 voor 31 december 2007 een referendum
worden gehouden over de vraag of de voormalige provincie Kirkoek al dan niet bij de drie noordelijke,
overwegend door Koerden bewoonde provincies

—————
1
In augustus 2007 kwamen bij bomaanslagen in Noord-Irak, in dorpen waar yezidi-Koerden woonden, minstens 400 mensen om het leven.
2
Begin juni publiceerde de VN-missie in Irak (UNAMI) haar eerste rapport over Irak, de betwiste districten van Iraaks Koerdistan en de interne grenzen. Dit rapport werd erg kritisch onthaald door de Koerdische leiders die vrezen dat men het beruchte Artikel 140 van de Iraakse
grondwet, die stipuleert dat er een referendum over de betwiste gebieden waaronder de stad Kirkoek georganiseerd moet worden en die
voorziet in een ‘normalisering’ van de situatie (zijnde het terugschroeven van het arabiseringsbeleid) niet zal respecteren. Twee jaar geleden ontstond er ook veel commotie over het rapport van de International Crisis Group ‘Iraq and the Kurds: The brewing battle over Kirkuk’.
3
De Koerdische verzetsstrijders opereren vanuit het Qandil-gebergte in Iraaks Koerdistan, die ook de Media Verdedigingsregio’s genoemd
worden.
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Duhok, Arbil (Hewler) en Sulaimaniya, gevoegd moet
worden - provincies die sinds de nederlaag van het
regime van Saddam Hoessein in Koeweit in 1991 de
facto onder zelfbestuur van de Koerden staan.
Afhankelijk van de uitslag van het referendum moesten de vier provincies, plus enkele aangrenzende,
overwegend door Koerden bewoonde gebieden, tezamen een federaal deel van de federale staat Irak gaan
vormen. Zowel Shengal als Kirkoek maken deel uit
van de voormalige provincie Kirkoek. Het zijn eigenlijk Koerdische gebieden die nu het voorwerp zijn van
gewelddadige aanslagen. Naast de instabiele politieke situatie is ook het toenemende geweld de oorzaak
van de massale immigratie van yezidi-Koerden uit
Shengal.
Intussen dwingt de Patriottische Unie van Koerdistan
(PUK, Koerdische partij van de Irakese president
Jalal Talabani) de inwoners van het Qandil gebergte
de regio te verlaten. De partij beweert dat ze de veiligheid van de dorpelingen niet kan garanderen en dat
ze daarom hun huizen moeten verlaten. De
Koerdische regionale autoriteiten moeten de woorden
en daden van de PUK, één van de belangrijkste politieke families in de Koerdische regio, goed analyseren
en daarop maatregelen nemen. Men dient zich af te
vragen of hun woorden niet een rechtstreekse of
onrechtstreekse medeplichtigheid aan de bombardementen inhouden. Dat Koerdische partijen de aartsvijand van de Koerden bewust of onbewust zouden
helpen is schandalig.
De PUK is een van de coalitiepartners van de regering
in Bagdad en ook in de regionale regering in Arbil. De
partij heeft een belangrijke rol en missie in de huidige politieke constellatie in Irak te vervullen. Ze mag
niet doen alsof ze niet in staat is om het land in goede
banen te leiden. Men mag de bevolking niet het
gevoel geven dat men geen keuze heeft en dat men
geen controle heeft over het volledige Irakese territorium. Men moet krachtdadig optreden en geen lakse
politiek voeren. De laatste tijd missen de Koerdische
autoriteiten de nodige vastberadenheid om de
bestaande problemen, gevaren en knelpunten aan te
pakken. Hierdoor geraakt de Koerdische bevolking
ontmoedigd en dreigt het gevaar dat de Koerden
opnieuw alles zullen verliezen.
In het commerciële en politieke leven bezitten de
Koerden een lange traditie. Daarom ga ik niet akkoord
met de uitlatingen van een minister in de regio die
zegt dat “men genoodzaakt is om uit landen als
Senegal arbeiders naar Irak te halen omdat men ter
plaatste geen arbeiders vindt”. De bevolking in Iraaks
Koerdistan heeft een ongelooflijke ondernemingszin.
De kleine ondernemingen en handelszaken zijn zeer
productief. De afgelopen jaren ben ik twee keer in de
regio geweest en heb ik het gebied grondig bestu-

deerd. Het enige wat nog ontbreekt is de moderne
technologie. Nochtans slagen de talrijke kleine
bedrijfjes erin om al het nodige te voorzien. Dergelijke
kleine familiebedrijfjes, die destijds ook door Gandhi
werden gepromoot, vervullen een zeer belangrijke rol
in het dagelijkse leven van de bevolking. De laatste
tijd draaien deze bedrijfjes echter niet meer zo goed.
Ondanks het feit dat de Koerdische regio in Irak een
eigen regering, parlement, belastingssysteem en olieinkomsten heeft, zijn de beloofde hervormingen en
sociale en economische programma’s uitgebleven. Er
is geen economisch studiecentrum opgericht. En een
regulering van de markt is er nooit gekomen. De politieke laksheid en corruptie laat zich voelen op vele
domeinen. En de man in de straat ziet dat zij de dupe
zijn van een machtsstrijd op hoog niveau en van de
tribale vriendjespolitiek. De Koerdische autoriteiten
hebben hun deuren voor handelaars uit de buurlanden wagenwijd opengezet. Zij hadden nochtans kunnen weten dat de buurlanden enkel de vernietiging
van de recente, kersverse structuur van de Koerdische
semi-onafhankelijke staat voor ogen hebben. De
Turkse, Iraanse en Syrische autoriteiten hebben hun
misnoegen over deze Koerdische staat trouwens niet
onder stoelen of banken gestoken. In de media waren
ze hierover zeer openlijk: “Het is voor ons onmogelijk
om de Koerden te erkennen en om met hen relaties
op te bouwen, ook niet met Iraaks Koerdistan”. Via
een grote afvaardiging van geheimagenten zijn de
buurlanden erin geslaagd om hun greep op Irak en
Iraaks Koerdistan te verstevigen. De buurlanden die
de Koerdische regio in Irak bombarderen, hebben
speciale gezanten naar de regio gestuurd. Deze
gezanten moeten een anti-Koerdisch beleid proberen
door te drukken. Hun doel is de vernietiging van
Iraaks Koerdistan, een voorbeeld van een prille democratische samenleving in het Midden-Oosten.
De buurlanden proberen de Koerden te verdelen en
de Koerdische partijen van de verschillende landen
tegen elkaar uit te spelen. Ze willen de broederoorlog
ontketenen. De Koerdische leiders worden bespot en
beschouwen zij als achterlijke stamhoofden. Turkije,
die nog steeds het bestaan van de Koerden niet
erkend, probeert via haar pionnen in Kirkoek, Shengal
en andere gebieden voortdurend chantage te plegen
en terroristische aanslagen uit te lokken. Een dergelijk land kan toch niet als bondgenoot van de
Koerdische zaak worden beschouwd.
De buurlanden zullen proberen om hun geheime
agenda’s te verwezenlijken. De Koerden moeten dus
alert blijven en een beleid voeren dat in het belang is
van hun eigen volk. Kleine fouten kunnen later grote
kopzorgen veroorzaken. Vooral de politieke vertegenwoordigers van Iraaks Koerdistan, de Regionale
Regering van Koerdistan (KRG), moeten zich verantwoordelijk dragen ten aanzien van álle Koerden.
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